Міністерство освіти і науки України

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА
Економіко-правовий факультет
Центр «Інноваційний офіс» ОНУ імені І.І. Мечникова
Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
Кафедра економіки та управління
запрошують Вас до участі в X Міжнародній науково-практичній конференції
"Сучасні технології управління підприємством та можливості використання
інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи"
В рамках конференції буде проведений
VІ Міжнародний круглий стіл
«Актуальні соціально-економічні та правові проблеми
розвитку України та її регіонів»
ЗАХОДИ ПРИСВЯЧЕНІ СВЯТКУВАННЮ 150-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА
Дати: 29 - 30 квітня 2015 року
Адреса: Французький бульвар, 24 / 26, Одеса, Україна, 65058
За результатами Конференції та Круглого столу буде опублікований збірник тез доповідей.
Учасники отримають «Довідки про участь» (сертифікат учасника).
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:
Голова: Коваль І.М., доктор політичних наук, професор, ректор ОНУ імені І.І. Мечникова
Заступники голови:
Кусик Н.Л., к.е.н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНУ імені І.І. Мечникова
Кузнєцов Е.А., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та управління ОНУ імені І.І. Мечникова
Члени програмного комітету:
Іваниця В.О., д.б.н., професор, проректор з наукової роботи ОНУ імені І.І. Мечникова
Марко Дегані, доктор, директор Дослідницького Офісу ЄС, Європейський офіс Досліджень та Інновацій Болонського
Університету (Італія)
Виктор Цвинар, доктор, директор Центру економічної та академічної співпраці, Вища Школа Економіки та Інновацій в
Любліні (Польща)
Чернишенко С.В., д.е.н., професор Інституту Менеджменту факультету Інформатики Університету Кобенц-Ландау
(Німеччина)
Сахацький М.П., д.е.н., професор, Одеська державна академія будівництва та архітектури
Янковий О.Г., д.е.н., професор, Одеський національний економічний університет
Обнявко О.В., к.е.н., доцент, Одеський національний економічний університет
Захарченко В.І., д.е.н., професор, Одеський національний політехнічний університет
Мазур О.М., к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет
Турецький О.А., д.е.н., професор, ОНУ імені І.І. Мечникова
Васильєв С.Г., старший викладач, ОНУ імені І.І. Мечникова

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Ніценко В.С., д.е.н., доцент, ОНУ імені І.І. Мечникова
Нєнно І.М., к.е.н., доцент, ОНУ імені І.І. Мечникова
Побережець О.В., к.е.н., доцент, ОНУ імені І.І. Мечникова
Панич С.П., к.е.н., доцент, ОНУ імені І.І. Мечникова
Кіртока Р.Г., к.е.н., доцент, ОНУ імені І.І. Мечникова
Яковлев О.І., к.е.н., доцент, ОНУ імені І.І. Мечникова
Масіна Л.О., старший викладач, ОНУ імені І.І. Мечникова
Буслаєва Г.В., старший викладач, ОНУ імені І.І. Мечникова
Багдік’ян С.В., старший викладач, ОНУ імені І.І. Мечникова
Рибаков І.В., старший викладач, ОНУ імені І.І. Мечникова

X Міжнародна науково-практична конференція
"Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних
систем: стан, проблеми, перспективи"
СЕКЦІЯ 1:
Системні дослідження економіки та менеджменту в процесі формування інноваційної моделі
економіки України
Теми для обговорення:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Структурна трансформація та інноваційний вектор розвитку економіки України
Формування та розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу України
Сучасні фактори та критерії ефективності управлінської діяльності
Процеси інноваційної трансформації професійної системи менеджменту
Розвиток форм і методів підготовки економічних та управлінських кадрів в Україні
Роль економічної та управлінської науки в соціально-економічному розвитку України
Розвиток людського капіталу як фактору конкурентоспроможності сучасної економічної організації
Інформаційні системи інноваційного розвитку підприємства
Історичний досвід трансформації економіки та механізмів ринкового управління
Професійно-культурна складова в процесі удосконалення та інноваційного розвитку управлінської діяльності в Україні
Розвиток стандартів інформаційних систем управління підприємствами.

СЕКЦІЯ 2:
Сучасний облік, аналіз та аудит: стан і шляхи удосконалення в галузях економіки України
Теми до обговорення:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Облік, аналіз та аудит як складові ефективного функціонування підприємств, галузей і регіонів
Інформаційні системи обліку, аналізу та аудиту в оцінці ефективності функціонування організацій
Сучасний стан та шляхи удосконалення управлінського обліку на підприємствах
Сучасні стратегії розвитку контролю та аналізу господарської діяльності
Сучасні тенденції та перспективи розвитку аудиту в Україні
Роль фінансово-кредитної системи в управлінні економічними процесами та розвитку інституту бухгалтерського обліку
Оподаткування та бюджетна система України: сучасні тенденції, удосконалення системи нормативно-правового
регулювання
8. Методологія і організація контролю діяльності суб’єктів господарювання: вітчизняний та зарубіжний досвід.
9. Використання новітніх інформаційних технологій при підготовці висококваліфікованих спеціалістів у сфері обліку,
аналізу та аудиту.
10. Роль фінансово-кредитної системи в управлінні економічними процесами: вітчизняний та зарубіжний досвід.

СЕКЦІЯ 3:
VІ Міжнародний круглий стіл «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку
України та її регіонів»
УМОВИ УЧАСТІ:
Заявку про участь необхідно надіслати до 10 квітня 2015 року.
Прийом тез доповідей здійснюється до 15 квітня 2015 року.
Доповіді (тези) оцінюються програмним комітетом відповідно до рівня їх науково-практичної новизни та
цінності. Кращі доповіді будуть рекомендовані до публікації у фаховому науковому журналі ОНУ імені І.І.
Мечникова - «Вісник Одеського національного університету. Економіка» та розміщені на веб - сайті ОНУ імені
І.І. Мечникова.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ:
ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Прізвище, ім'я, по-батькові: ____________________________________________________________
Наукова секція / або Міжнародний круглий стіл: ___________________________________________
Назва доповіді / тез: ___________________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада (для вченого) /
навчальне становище (студент, магістрант, аспірант): _______________________________________
Прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівника
(для студента, магістранта, аспіранта): ____________________________________________________
Навчальний заклад (установа): __________________________________________________________
Контактна інформація:
Поштова адреса (з індексом): ____________________________________________________________
Моб. тел.: _____________________________ E-mail: ________________________________________
Планую:
□ виступити з доповіддю
□ взяти участь як слухач
□ взяти участь заочно – дистанційно (надіслати тільки тези)
Потреба у кількості примірників матеріалів конференції (1, 2 чи більше – вказати, тому що
кількість примірників буде надруковано по кількості заяв): __________________________________
Якщо Ви плануєте взяти очну участь – заповніть другу частину заявки:
Потрібні технічні засоби:
□ мультимедійний проектор
□ комп’ютер
Передбачувані дати:
прибуття: ____________________________________________________________________________
від'їзду: ______________________________________________________________________________
Потреба у житлі: _____________________________________________________________________
Потреба в офіційному запрошенні: _______________________________________________________
Якщо Вам потрібне офіційне Запрошення – зазначте це у Вашій заявці або повідомте про це
відповідального секретаря, воно буде вислано Вам (як скан – копія) на електронну адресу, яка буде
вказана в заявці.
Співавтори доповіді (тез) надсилають спільну заявку учасника.
Заявку учасника необхідно надсилати на електронну адресу: kaboEPF@mail.ru
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
-

матеріали оформлюються однією з робочих мов (українська, російська, англійська) у форматі
Microsoft Word for Windows; обсяг тез - до 4 сторінок;
назва файлу повинна починатися з прізвища автора (першого, якщо їх декілька);
параметри сторінки: розмір – A4, поля – 2 см, шрифт Тimes New Roman, 12 пт; міжрядковий
інтервал – 1,5; абзац – 1,5 см; вирівнювання основного тексту по ширині;
тези розпочинаються заголовком (жирним шрифтом) великими літерами, по центру, наступний
рядок – ініціали й прізвище авторів (через кому, якщо декілька), наступний рядок – назва
організації, звідки автори, місто, держава; по центру;
всі формули мають бути набраними в редакторі Microsoft Equation - 3.0, рисунки додаються
окремо в форматі jpeg;
бібліографічний опис літературних джерел (не обов’язково присутній) складається за
стандартом.

Тези доповіді необхідно надсилати на електронну адресу: kaboEPF@mail.ru

Довідки за телефонами:
(048) 776-03-10, 746-56-62 - відповідальний секретар – старший викладач кафедри бухгалтерського
обліку, аналізу та аудиту ОНУ імені І.І. Мечникова - Буслаєва Ганна Володимирівна
ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ
Фінансові умови заочної участі
Заходи проводяться на госпрозрахунковій основі.
Вартість 1 сторінки тез доповіді – 30 грн. без врахування пересилки по пошті (в тому числі й для
додаткових екземплярів, якщо вони будуть вказані в заявці).
Програму заходів буде надіслано заочним учасникам на електронну адресу, яка буде вказана в
заявці.
Умови оплати тез доповіді будуть надіслані заочним учасникам за фактом отримання заявки.
Фінансові умови очної участі
Вартість 1 сторінки тез доповіді – 30 грн.
Матеріали (запрошення, програма, збірник тез) буде вручено учасникам під час їх реєстрації.
Оплатити вартість тез доповідей можна як під час реєстрації готівкою, так й безготівковим
платежем (див. фінансові умови заочної участі).
Очні учасники сплачують організаційний внесок. Вартість внеску включає часткові витрати на
організацію заходів, матеріали, каву – брейк.
Вартість організаційного внеску для 1 очного учасника – 130 грн.
Організаційний внесок сплачується учасникам під час їх реєстрації.
Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників здійснюється самостійно.
В разі необхідності надання допомоги у резервуванні місць у готелях, просимо повідомити про це
відповідальних секретарів до 15 квітня 2015 року.
Планується видання збірника тез в твердому перепльоті.
Приєднуйтеся до нашої наукової спільноти!
Щиро бажаємо плідної співпраці та успіхів!
З найкращими побажаннями,
Організаційний комітет

