
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

VІ Міжнародній науково-практичній конференції  

"Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства" 

За матеріалами роботи конференції видається збірка тез доповідей учасників. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Форма проведення конференції: очна, заочна. 

Секції: 

1. Інноваційна складова розвитку трансформаційної економіки 

(Калінчак О.В.) 

2. Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах      

побудови інформаційного суспільства 

(Станкевич І.В.) 

3. Економіка підприємства: формування економічного потенціалу підприємства 

в умовах побудови інформаційного суспільства 

(Орлов В.М.) 

4. Мегатренди і маркери сучасного глобалізуючого світу 

(Пунченко О.П.) 

5. Інфокомунікації як сектор економічного розвитку 

(Стрелковська І.В.) 

6. Удосконалення систем управління шляхом впровадження комп’ютерно-

інтегрованих технологій 

(Флейта Ю.В.) 

ЗАЯВКА 

на участь в VІ Міжнародній науково-практичній конференції  

 "Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства" 

Прізвище  

Ім'я  

По-батькові  

ПІБ співавторів  

Організація / Назва учбового закладу  

Посада (студент,  магістр,  аспірант,  молодий науковець, 

викладач, доцент, професор) 
 

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Науковий керівник  

Е-mаі1  

Поштова адреса  

Контактний телефон/факс  

Номер секції, за темою публікації  

Назва доповіді  

 

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 

Навчально-Науковий Інститут Економіки та Менеджменту 

 (м. Одеса, Україна) 

 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України 

(м. Одеса, Україна) 

 

Азербайджанський технічний університет 

(м. Баку, Азербайджан) 

 

 Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Ekonomii i Zarządzania 
(м. Вроцлава, Польща) 

 

Славянський університет (Instituţie de Învăţămînt  «Universitatea Slavonă») 

(м. Кишинів, Республіка Молдова) 
 
 
 

 

Інформаційний лист 
VІ Міжнародна науково-практична конференція 

"Економіка та управління в умовах побудови 

інформаційного суспільства" 

 

 
 

 

 

 

 

м. Одеса 

  28 - 29 березня 2017 



Голова організаційного комітету: 

Воробієнко П.П., ректор ОНАЗ ім. О.С. Попова, лауреат Державної премії України, 

член-кореспондент АПН України, заслужений працівник освіти України, д.т.н., 

професор. 

 

Заступник голови організаційного комітету: 

Захарченко Л.А., директор Навчально-наукового інституту Економіки та 

Менеджменту ОНАЗ ім. О.С. Попова, к.е.н., проф. 

 

Голови секцій 

- Калінчак О.В., к.е.н., доц., зав. каф. ЕТ ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

- Орлов В.М., д.е.н., проф., зав. каф. ЕП та КУ ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

- Флейта Ю.В., к.т.н., доц., зав. каф. КІТП і В ОНАЗ ім. О.С. Попова 

- Пунченко О.П., д.ф.н., проф. зав. каф. ФІУ ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

- Станкевич І.В., к.е.н., доц., в.о. зав. каф. М та М ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

- Стрелковська І.В., д.т.н., проф., директор ННІ ІКПІ ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

 

Члени організаційного комітету: 

- Балашов В.О., д.т.н., проф., завідувач кафедрою Телекомунікаційних систем 

ОНАЗ ім. О.С. Попова;  

- Бобровнича Н.С., к.е.н., доц., зав. каф. УП та СА ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

- Бондаренко О.В., д.т.н., проф., проректор ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

- Гранатуров В.М., д.е.н., проф. каф. УП та СА ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

- Котлубай О.М., д.е.н., проф., заступник директора з наукової роботи 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; 

- Князєва О.А., д.е.н., проф. кафедри ЕП та КУ ОНАЗ ім. О.С. Попова;  

- Леонов Ю.Г., д.т.н., проф., завідувач кафедрою Інформаційних технологій 

ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

- Ложковський А.Г., д.т.н., проф., завідувач кафедрою Комутаційних систем 

ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

- Нікітюк Л.А., к.т.н., доц., завідувач кафедрою Мереж зв’язку ОНАЗ ім. О.С. 

Попова; 

- Стрій Л.О., д.е.н., проф. каф. М та М ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

- Тігарєв А.М., к.т.н., доц. каф. КІТП і В ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

- Стопакевич А.О., к.т.н., доц. каф. КІТП і В ОНАЗ ім. О.С. Попова. 

 

Відповідальні секретарі: 

- Бондаренко О.М., к.ф.н., доц., відповідальна за наукову роботу НН Інституту 

Економіки та Менеджменту ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

- Егошина Г.А., к.т.н., доц. каф. ІТ, відповідальна за наукову роботу ННІ ІКПІ 

ОНАЗ ім. О.С. Попова; 

- Марколенко Т.Д., викладач, відповідальна за практичну підготовку каф. 

КІТП і В ОНАЗ ім. О.С. Попова. 

 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 
65029,  м. Одеса, вул. Кузнечна, 1, к. 316 

Телефон: (048) 705-02-37 Бондаренко Олена Михайлівна 

Е-mаі1: onaz_iem_konf@onat.edu.ua  
Розрахунковий рахунок: 

Одержувач ОНАЗ ім. О.С. Попова 

Код ЄДРПОУ 01180116 

р/р 31252244110090 в Державній казначейській службі України. МФО 820172 
В призначенні платежу обов'язково  вказати:  за друк тез доповідей Прізвище І.Б. 

 

ВИМОГИ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Тези доповіді, заявка на участь, копія платіжки та авторська угода 

подаються до 10 березня 2017 р. в електронному вигляді окремими файлами 

(zayavka_prizvische, tezy_prizvische, plategka_prizvische, ugoda_prizvische) 

електронною поштою на адресу: 

Е-mаі1: onaz_iem_konf@onat.edu.ua  

Організаційний внесок за друк тез доповідей становить 150 грн. Оплата 

проводиться за безготівковим розрахунком. 

УВАГА! Поштовим переказом оплата не приймається. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Тези доповіді набираються в текстовому редакторі Microsoft Word, 

обсягом від 1 до 4 сторінок. Формат сторінки А4 (210x297 мм.). Поля: верхнє, 

нижнє, праве, ліве - по 2 см. Абзац - 1,27 см. Інтервал одинарний. Текст 

доповіді набирається шрифтом Тітеs New Rотап. По центру - жирним 

шрифтом П.І.Б. авторів та курсивом назва організації., 14 pt. Далі через один 

пробіл основний текст тез з вирівнюванням тексту по ширині сторінки, 14 рt. 

Формули набираються в редакторі формул Microsoft Equation розміром 12 рt. 

Формат документу - dос або rtf. Обов’язково вказати номер секції.                      

Просимо оформляти тези доповідей у відповідності до зразка представленого 

нижче. 

Секція 3 

Рощенко І.В. 

roschenkoІ@onat.edu.ua    

к.е.н, доц. кафедри менеджменту та маркетингу ННІЕМ 

Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова  

 

Удосконалення ринку рекламних послуг ПАТ "Укртелеком" 

- вступ; 

- формулювання мети (постановка задачі); 

- основна частина; 

- висновки; 

- список використаної літератури (за наявності). 

http://addressbook.onat.edu.ua/peoples/227
mailto:onaz_iem_konf@onat.edu.ua
mailto:roschenkoІ@onat.edu.ua


Авторська угода 

 

Я __________________________________ (П.І.Б.), автор наукової праці 

„__________________________________________________________________” 

(назва тез доповіді), засвідчую, що вона чесно презентує самостійно 

проведене дослідження і не містить плагіату.  

Автор гарантує, що ним одержано всі необхідні дозволи на 

використання у праці матеріалів, що охороняються авторським правом.   

Автор надає право організаційному комітету редагувати, а також 

поширювати наукову працю у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких 

носіях інформації. 

  

 _____________ _______________ 

 (дата) (підпис) (П.І.Б.) 

 

 


