Міжнародна науково-практична конференція
"Економіка: реалії часу і перспективи"
20 - 21 лютого 2014 року, м. Одеса
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної
конференції "Економіка: реалії часу і перспективи", яка відбудеться 20-21 лютого 2014 року на базі
Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного
університету, за підтримки наукового порталу «Економіка: реалії часу».
Мета конференції: Обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень,
обговорення актуальних питань з проблем сучасної економіки, перспектив розвитку економіки України
провідними вченими України.
На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Реалії та перспективи сучасної економіки.
Економіка промисловості та організація виробництва.
Підприємництво. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
Облік. Аналіз. Аудит.
Інновації. Інвестиції. Конкурентоспроможність.
Сучасні проблеми регіонального розвитку.
Інформаційне та математичне забезпечення економічних процесів.
Комерціалізація наукових розробок

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі у конференції необхідно до 20.01.2014 р. – І том, до 21.02.2014 р. – ІІ том надіслати
на електронну адресу оргкомітету: conf@opu.ua заявку, тези та відскановану копію квитанції про
сплату організаційного внеску. Тема листа: «Конференція, Прізвище авторів».
Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів латинськими літерами (Наприклад:
1 автор – Іvanov_Tezy.doc; Іvanov_Zayava.doc; Іvanov_Oplata.doc).
Про отримання і прийняття матеріалів до публікації обов’язково має надійти підтвердження від
оргкомітету.
Матеріали конференції
http://economics.opu.ua

будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу»

Фінансові умови
1. Очна участь в конференції
350 грн. – організаційний внесок, (що включає редакцію і видання тез, пересилку одного
екземпляра матеріалів конференції авторові, сертифікат учасника круглого столу, канцелярські
витрати, витрати на каву-брейк та святкову вечерю).
2. Заочна участь в конференції
150 грн. – організаційний внесок, (що включає редакцію і видання тез, пересилку одного екземпляра
матеріалів конференції авторові).
Організаційний внесок необхідно перерахувати на:
р\р 26007332420800, МФО 351005, АТ Укрсиббанк,
ФОП Куруч Олександр Васильович, код 2967403597,
«Оргвнесок за участь у конференції»

Програма конференції
20.02.2014
11.00 – 12.00 – реєстрація учасників;
12.00 – 14.00 – урочисте відкриття конференції та пленарне засідання;
14.00 – 14.30 – кава-брейк;
14.30 – 16.00 – виступи учасників;
16.00 – 17.30 - круглий стіл «Досвід комерціалізації наукових розробок» (з видачею сертифікатів
учасникам);
18.00 – святкова вечеря у колі друзів.

21.02.2014
11.00 – 13.00 – круглий стіл «Досвід комерціалізації наукових розробок»;
13.00 – від’їзд учасників.

Структура та вимоги до оформлення тез
На конференцію приймаються матеріали викладачів ВНЗ, науковців науково-дослідних
установ, аспірантів, магістрантів, представників органів державного і місцевого
самоврядування, підприємств, фінансових установ, фахівців, які мають науково-практичні
інтереси за тематикою конференції.
До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше не друкувалися.
Обсяг тез: 2-4 сторінки;
Текстовий редактор: Microsoft Word;
Параметри сторінки – А4;
Поля зверху, знизу, справа, зліва – 2 см;
Шрифт – Times New Roman.
Розмір шрифта – 12 пт;
Міжрядковий інтервал – одинарний;
Абзацний відступ – 1 см.
Назва статті (мовою, статті), автори (Ініціали, Прізвище, вчений ступінь, вчене звання),
назва установи (місце роботи), основний текст матеріалів, Літературні джерела (оформлюється
згідно з ГОСТ 7.1-2006 і подається загальним списком у кінці статті. Список складається за
чергою посилань у тексті). Рисунки, схеми, діаграми у форматі – *.jpg. Якщо намальовані за
допомогою Microsoft Word – всі елементи обов’язково згрупувати.
Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
Учасники мають можливість опублікувати свої наукові статті у:
- фаховому, електронному, міжнародному, науковому журналі «Економіка: реалії часу»,
що входить до наукометричних баз. З умовами публікації та вимогами до статей можна
ознайомитися на сайті журналу http://economics.opu.ua/journal.html (вихід у другому
кварталі);
- російському журналі «Вектор науки Тольяттинского государственного университета.
Серия: экономика и управление». З умовами публікації та вимогами до статей можна
ознайомитися на сайті журналу http://edu.tltsu.ru/sites/site.php?s=1238&m=39958 (вихід у
першому півріччі);
- фаховому та науково-виробничому збірнику "Праці Одеського політехнічного
університету". З умовами публікації та вимогами до статей можна ознайомитися на сайті
журналу http://pratsi.opu.ua/ (вихід у першому півріччі).

Контактна інформація
Адреса оргкомітету
Телефон
eMail

65044, Одеса, просп. Шевченка 1, ОНПУ, кафедра Обліку, аналізу
та аудиту
(048) 705-83-38
conf@opu.ua – для подання матеріалів і зворотнього зв'язку,
тема листа: «Прізвище авторів»
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ЗАЯВКА
на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
"Економіка: реалії часу і перспективи", 20-21 лютого 2014, м. Одеса
Прізвище, Ім'я, Побатькові
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь, вчене
звання
Поштова адреса (з
індексом)
Мобільний телефон
E-mail
Назва доповіді та номер
тематичного напряму
(секції)
Форма участі в
конференції Очна/заочна
(залишити необхідне)
Необхідність бронювання
готелю*
Необхідність офіційного
письмового запрошення
* За особливими умовами бронювання готелю звертатися до організаційного комітету за
телефоном: 048 705 3883

Пропонуються готелі:
«Курортний»
всю
необхідну
http://inkurort.com/content/page/price/

інформацію

можна

знайти

на

сайті:

