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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Редакція електронного наукового журналу «ЕКОНОМІКА: реалії часу» 
запрошує Вас до публікації своїх робіт. 

 
Наукові напрями: 

1. Підприємництво. Менеджмент. Маркетинг. Логістика 
2. Забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання 
3. Інформаційне та математичне забезпечення економічних процесів 
4. Інновації. Інвестиції. Конкурентоспроможність 
5. Сучасні проблеми регіонального розвитку 
 
З умовами публікації, правилами оформлення, прикладом статті та 

шаблоном можна ознайомитись на сайті: economics.opu.ua 
 

 
Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій 

Одеського національного політехнічного університету 
Пр.-т  Шевченко, 1, головний учбовий корпус 

Кімната 350, м. Одеса 65044 
Відповідальний редактор   к.т.н.,доц. Балан О.С. 

 
Адреса електронної пошти: economics@opu.ua 

Довідки за  телефонами: +38 (048) 734 83 38 
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем  Вас  принять  участие   в  работе VIІ Всеукраинской научной 
Интернет-конференции “Учетно-аналитическое обеспечение инновационной 
трансформации промышленного сектора экономики Украины”, которая будет 
проводиться 22 – 24 мая  2013 года на базе Интернет-ресурсов кафедры учета, анализа и 
аудита Одесского Национального Политехнического Университета (http://koaa.od.ua) и 
научного портала «Экономика: реалии времени» (http://economics.opu.ua)/ 

 
Открытие 22 мая 2013 г. –  9:00 
Закрытие и подведение итогов 24 мая 2013 г. – 17:00.  

 
К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые, 

преподаватели вузов, профессионалы-практики 
 

На конференции будут работать секции: 
1. Современные проблемы учета и анализа в экономике, менеджменте и маркетинге 
2. Инновационная трансформация экономики как объект учета и анализа стратегического 

развития отечественной экономики  
3. Проблемы совершенствования учета и аудита на предприятиях различных видов 

экономической деятельности 
4. Современные модели и технологии анализа предпринимательской деятельности  
5. Проблемы и методы внедрения аналитико-информационных систем  
6. Инновации в компьютерных системах и технологиях 
7. Инновации в образовании и их анализ 
 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский 
 
Желающих  принять  участие в работе конференции просим заполнить заявку на участие в конференции 
(прилагается или можно посмотреть в Интернете по адресу  http://www.koaa.od.ua в разделе «Наука – 
конференция», где также описаны условия участия в конференции). Для внесения тезисов докладов в 
программу конференции, необходимо до 1 марта 2013 г. на адрес Оргкомитета конференции прислать 
тексты тезисов докладов, которые будут представлены в электронном виде по вышеуказанному адресу, где 
все участники смогут ознакомиться с докладами своих коллег до начала работы конференции.   

Планируется два вида докладов: 
  1) презентация и обсуждение лучших докладов в режиме on-line; 
  2) размещение всех докладов в сети Интернет на сайте кафедры учета, анализа и аудита: 
http://www.koaa.od.ua и научном портале «Экономика: реалии времени» 
http://economics.opu.ua 

Адрес Оргкомитета  
65044 г. Одесса, просп. Шевченко 1, ОНПУ, кафедра учета, анализа и аудита  

 
Секретариат конференции  

Тел. для справок  (048) 734-84-31  
Технический секретарь: ас. каф. УАА Херсонская О.Б. 
 
e-mail для предоставления материалов:   
conf_oaz@list.ru (тема: ФИО первого автора, например – Иванов) 
 
e-mail для обратной связи: 
kafedra_oaia@mail.ru (тема: конференция ) 



Матеріали Шостої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 
“Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України”, Одеса, ОНПУ, 2012. 

 

203 
 

 
 
 
 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Науковий портал «ЕКОНОМІКА: реалії часу» запрошує Вас до 
співпраці. До Ваших послуг каталог актуальних конференцій, власний та 
поріднені наукові журнали та збірники праць, інформаційна підтримка 
молодих вчених щодо вченої ради К 41.052.10, та робочі матеріали. 

 
Розділи порталу: 

1. Науковий журнал «ЕКОНОМІКА: реалії часу»: 
 - Підприємництво. Менеджмент. Маркетинг. Логістика 
- Забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання 
- Інформаційне та математичне забезпечення економічних процесів 
- Інновації. Інвестиції. Конкурентоспроможність 
- Сучасні проблеми регіонального розвитку 
 
 
2. Наукові конференції та заходи, що проходять за сприяння порталу та 
ОНПУ 
 
 
3. Інформація Ради молодих вчених ОНПУ: 
- Стипендіальні програми, гранти 
- Актуальні наукові конференції  
- Конкурси молодих вчених, проектів 
- Новини, успіхи, досягнення молодих вчених 
 
 
4. Розділ Спеціалізованої вченої ради К 41.052.10: 
- Розклади засідань та іспитів 
- Нормативна база  
- Дисертації:до розгляду, до захисту, захищені 
- Склад ради 

 
 

Чекаємо Вас на сайті: economics.opu.ua 
 

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій 
Одеського національного політехнічного університету 
Пр.-т  Шевченко, 1, головний учбовий корпус, Кімната 350, м. Одеса 65044 
Головний редактор   д.е.н., проф. Філиппова С.В. 
 
Адреса електронної пошти: economics@opu.ua   Довідки за  телефонами: +38 (048) 734 83 38 
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