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Abstract: The current stage of development of the Ukrainian state is 

accompanied by a very unfavorable factor, including. Also started the process of 

decentralization of power and consolidation of local communities where 

ethnonational factor not taken into account. We have investigated the peculiarities 

of the different ethnogenetic type’s settlements between the rivers Danube and the 

Dniester (modern Ukrainian Danube). We consider the variants of creating joint 

local communities, taking into account the ethno-national factor, which should 

minimize the potential for conflict in one of the most multiethnic regions of 

Ukraine - the south-western part of the Odessa region.  

Keywords: ethnogenetic type of settlement, ethnonational structure of the 
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Далі іде текст статті однією з робочих мов. Текст має бути з коректним 

граматичним і технічним оформленням. Назва статті, резюме, ключові слова 

і бібліографія подаються англійською мовою, незалежно від мови публікації. 

В бібліографії  джерела подаються в алфавітному порядку.  

 

Приклад оформлення посилання у тексті: 

Согласно исследованиям, в Одесской области накануне Второй мировой 

войны проживало около 270 000 евреев, из которых было уничтожено более 

230 000 человек (Kruglov , 2004, р. 91).  

 

Приклад оформлення списку використаної літератури:  
Будь ласка, зверніть увагу на правила оформлення бібліографічних 

посилань англійською мовою в паралельному супроводі з мовою оригіналу:  
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Nota Bene:  

1. Зверніть увагу на відсутність знаків «тире» у бібліографії. Будь ласка, 

оформлюйте коректно ваші публікації. 

2. Зберігайте файл з матеріалами у форматі Ворд 1997-2003 для уникнення 

проблеми зливання слів у тексті.  

3. Оргкомітет залишає за собою право відбору і редагування статей. 
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