
 

 
 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, АВТОРИ, ДРУЗІ! 
Ми раді повідомити вас про те, що наказом МОН України №654 від 

31.05.2013. 
Міжнародний електронний науковий журнал «Економіка: реалії часу» 

включено до переліку фахових видань України. Наше видання включено до 
чотирьох міжнародних баз наукового цитування та двох наукових каталогів/ 

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 
 
 



Матеріали Шостої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 
“Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України”, Одеса, ОНПУ, 2012. 
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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 
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Адреса електронної пошти: economics@opu.ua   Довідки за  телефонами: +38 (048) 734 83 38 


