Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
IIІ Всеукраїнській 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.
Форма проведення конференції очна, заочна.

Державна адміністрація зв’язку
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Інститут Економіки та Менеджменту
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України
Український державний університет фінансів та

Секції:
1. Інноваційна складова розвитку трансформаційної економіки

міжнародної торгівлі МФУ (м. Одеса)

(Калінчак О.В.)
2. Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умо-

вах побудови інформаційного суспільства
(Стрельчук Є.М.)
3. Економіка підприємства та зміни пріоритетів підприємництва в

умовах побудови інформаційного суспільства
(Орлов В.М.)
ЗАЯВКА
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Науковий керівник
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Поштова адреса
Контактний телефон/факс
Номер секції, за темою публікації
Назва доповіді
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Голова програмного комітету:
Захарченко Л.А., к.е.н., доцент, директор Інституту Економіки та
Менеджменту ОНАЗ ім. О.С. Попова
Члени організаційного комітету:
Редькін О.С., д.е.н., проф., заступник директора з наукової
роботи ОІФ УДУФМТ;
Котлубай O.М., д.е.н., заступник директора Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
Гранатуров В.М., д.е.н., проф. каф. УП та СА ОНАЗ
ім. О.С. Попова;
Орлов В.М., д.е.н., проф., зав. каф. ЕП та КУ ОНАЗ
ім. О.С. Попова;
Стрельчук В.М., к.е.н., проф., зав. каф. М та М ОНАЗ
ім. О.С. Попова;
Калінчак О.В.,
к.е.н., доц., зав. каф. ЕТ ОНАЗ
ім. О.С. Попова;
Бобровнича Н.С., к.е.н., доц., зав. каф. УП та СА ОНАЗ
ім. О.С. Попова;
Богатирьов А.М., к.е.н., проф. каф. М та М ОНАЗ
ім. О.С. Попова;
Спільна Н.П., к.е.н., проф. каф. ЕП та КУ ОНАЗ
ім. О.С. Попова;
Тардаскіна Т.М., к.е.н., заступник директора Інституту
Економіки та Менеджменту ОНАЗ ім. О.С. Попова;
Політова І.В., к.е.н., відповідальна за наукову роботу Інституту Економіки та Менеджменту ОНАЗ ім. О.С. Попова.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
65029 Одеса, вул. Ковальська, 1, к. 316
Телефон: (097) 787 38 91 Політова Ірина Вікторівна
E-mail: informonat@rambler.ru
Розрахунковий рахунок:
Одержувач ОНАЗ ім. О.С. Попова
Код ЄДРПОУ 01180116
р/р 31257272210900 в ГУДКУ Одеській обл. МФО 828011
В призначенні платежу обов’язково вказати: за друк тез доповідей
Прізвище І.Б.

ВИМОГИ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези доповіді, заявка на участь та копія платіжки подаються
до 5 квітня 2011 р. в електронному вигляді окремими файлами (zayavka_prizvische, tezy_prizvische, kopiya plategki) електронною поштою на адресу:

E-mail: informonat@rambler.ru
Організаційний внесок за друк тез доповідей становить 80 грн. та включає розсилку збірника тез доповідей учасникам поштою. Оплата прово-

диться за безготівковим розрахунком.
УВАГА! Перевірте правильність заповнення квитанції про оплату,
зверніть особливу увагу на номер розрахункового рахунку та призначення платежу. При неправильному заповненні графи “Призначення
платежу” робота не вважатиметься сплаченою. Платіж без ПДВ. 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 (210х297 мм.).
Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – по 2 см. Абзац – 1,27 см.
Інтервал одинарний. Текст доповіді набирається шрифтом Times New
Roman. 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 pt. Формули набираються в
редакторі формул Microsoft Equation розміром 12 pt. Формат документу – doc або rtf.
Просимо оформляти тези доповідей у відповідності до зразка
представленого нижче.
Рощенко І.В.
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Удосконалення ринку рекламних послуг ВАТ “Укртелеком”
вступ;
формулювання мети (постановка задачі);
основна частина;
висновки;
список використаної літератури (за наявності).

