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Одеса  



Запрошуємо Вас взяти участь 
у роботі IІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Маркетинг і цифрові технології», 
присвяченої 100-річчю заснування 

Одеського національного політехнічного університету, 
яка відбудеться 

в Одесі 25-26 травня 2018 р. 
 

Мета конференції 
обговорення наукових, методичних, практичних, освітніх питань 
трансформації маркетингу під впливом інформаційних технологій 

 

Напрямки роботи 

 тенденції та інновації цифрового маркетингу 

 маркетингові дослідження на основі цифрових технологій 

 маркетингові комунікації на основі цифрових технологій 

 маркетинг-освіта в епоху цифрового маркетингу 
 

Робочі мови конференції 
українська, російська, англійська 

 

Організаційний комітет 
Голова 
Оборський Г.О. – ректор Одеського національного політехнічного 
університету, д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України 
Члени оргкомітету 
Філиппова С.В. – директор Інституту бізнесу економіки та 
інформаційних технологій Одеського національного політехнічного 
університету, д.е.н., проф. 
Окландер М.А. – завідувач кафедри маркетингу Одеського 
національного політехнічного університету, д.е.н., проф. 
Артющенко В.І. – комерційний директор групи компаній INFOMIR 
Яшкіна О.І. – професор кафедри маркетингу Одеського національного 
політехнічного університету, д.е.н., проф. 
Педько І.А. – професор кафедри маркетингу Одеського національного 
політехнічного університету, д.е.н., проф. 
Шафалюк О.К. – декан факультету маркетингу ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., 
проф. 
Віктор Ян – завідувач кафедри маркетингу Економічного університету, 
д.е.н., проф. (Краків, Польща) 
Давідавічене Віда – завідувач кафедри бізнес-технологій та 
підприємництва Вільнюського технічного університету імені Гедимінаса 
(Вільнюс, Литва) 
Горан Кожина – професор університету «Північ» (Вараздін, Хорватія)  



Участь у конференції, 
публікація статей і тез доповідей безкоштовна 

 
 

Вимоги до оформлення статей у журналі 
«Маркетинг і цифрові технології»  

На сайті фахового журналу «Маркетинг і цифрові технології» 
www.mdt-opu.com.ua в рубриці «Авторам» 

 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
тези доповіді надсилаються електронною поштою на адресу редакції 
журналу «Маркетинг і цифрові технології» www.mdt-opu.com.ua 

(кафедра маркетингу Одеського національного політехнічного 

університету) mar.didg.tech@gmail.com 

 обсяг 2 повні сторінки формату А4, орієнтація книжкова 

 поля з усіх сторін – 2,0 см 

 шрифт Times New Roman, кегель – 14 

 міжрядковий інтервал – 1,0 

 абзацний відступ – 1,25 см 

 посилання на джерело і сторінки подаються в квадратних дужках 

 структура тез наведена нижче: 
 

Окландер М.А. 

завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., проф., 

Одеський національний політехнічний університет 
 

ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ – НОВИЙ ЕТАП ЕВОЛЮЦІЇ У СФЕРІ 

ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ 
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1, С. 13]. 
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Тези необхідно надіслати не пізніше 1.04.2018 р. 
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