
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у   науково-практичній  інтернет-конференції «ЕКОНОМІЧНА 
КІБЕРНЕТИКА: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ»,  кафедри Економічної 

кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету. 

 

Присвячується 55-річчю кафедри!  
 

24-25 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ 
 

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА НАСТУПНИХ СЕКЦІЙ: 

СЕКЦІЯ 1. Сучасні напрямки моделювання економіки 

СЕКЦІЯ 2. Сучасні моделі та технології  підприємницької діяльності 

СЕКЦІЯ 3. Актуальні проблеми, концептуальні моделі та прогнозування розвитку 

економіки регіону  

СЕКЦІЯ 4. Проблеми підготовки спеціалістів з економічної кібернетики 

СЕКЦІЯ 5. Проблеми управління соціально-економічними системами.   

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

З матеріалами конференції можна ознайомитися на сайті: 

www/economics.opu.ua/ekit_2020.html  

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник праць. 

Останні строки подачі тез 20 листопада 2020 року   

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

1. Учасник має право представити доповідь, яка раніше не публікувалася. 

2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – три особи. 

3. Тези друкуються з одного боку аркушу формату А4 (297х210), шрифт тексту – ТimesNewRoman, 

кегель 10 пт. Поля зверху, знизу , зліва, справа – 2 см. Абзацний відступ – 1,25см.  Міжрядковий 

інтервал – одинарний. Обсяг – до 2-х сторінок, які не нумерувати. 

4. Текст вирівнюється по ширині сторінки, редактор формул – MS Equation. 

5. Рисунки й таблиці повинні бути в обов’язковому порядку згруповані. 

6. Текст тез повинен відповідати наступній структурній схемі: 

- Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом.  

- Після назви пустий рядок, потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, вчений 

ступінь, учене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по 

центру.  

- Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами 

ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. 



7. У структурі тез обов’язково повинні бути відображені наступні елементи: обґрунтування 

актуальності проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій, на які опирається автор; 

формулювання мети роботи; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням 

отриманих результатів; висновки даного дослідження й перспективи подальшого розвитку в 

даному напрямку.  

Для включення доповідей у програму роботи конференції необхідно надати в   електронному 

виді (на зазначену електронну адресу е-mail: ekitconf@ukr.net): 

1. ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ (назва файлу – П.І.П._ЗАЯВКА). Тези повинні 

мати формат *.doc або *.docx-файлу. 

2. ТЕЗИ (назва файлу – П.І.П._ТЕЗИ) 

3. Відсканована копія квитанції про сплату організаційного внеску за участь у 

конференції 
 

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали № 

секції прізвище». 
 

Тези, які не відповідають вимогам чи отримані пізніше встановленого оргкомітетом строку, 

розглядатися не будуть. Відповідальність за зміст роботи несе автор і безпосередньо науковий 

керівник (для студентів). 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

П.І.П (повністю)  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Назва доповіді  

Номер секції  

Посада  

Місце роботи, навчання 

(повне найменування організації) 

 

Адреса місця роботи, навчання 

(з вказівкою індексу) 

 

Контактний телефон  

(з вказівкою коду міста) 

 

Адреса електронної пошти  

Адреса, на яку варто вислати авторський 

примірник тез 

(з вказівкою індексу) 

 

Інші відомості   
 

Контактна інформація: 
 

Адреса оргкомітету 65044, Одеса, просп. Шевченка 1, ОНПУ, кафедра економічної кібернетики 
та інформаційних технологій 

Контактні особи Лінгур Любов Миколаївна +38(048) 705-83-58, +38(067)7892043. 
Філатова Тетяна Вячеславівна +38 (048) 705-84-83, +38(098)5809045. 

Е-mail: ekitconf@ukr.net 
 

 
Передбачається заочна форма участі в роботі конференції. Організаційний внесок за участь в 
конференції складає: 

 

 100 грн. у випадку заочної участі з отриманням електронного варіанту збірника тез на 
порталі «Економіка: реалії часу» https://economics.opu.ua; 

 150 грн. у випадку заочної участі з отриманням паперового збірника тез. 

 

 

 

 

https://economics.opu.ua/


Реквізити для оплати: 

 

Картка ПРИВАТ БАНК 

 

5168 7422 3687 5708 

 

Капустян Іріна Володимирівна 
 

ОРГКОМІТЕТ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО РЕДАКЦІЙНОГО КОРЕГУВАННЯ ТЕКСТУ. 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 

 

 

Голова 

оргкомітету: 

Філиппова Світлана Валеріївна, д.е.н., проф., дійсний член 

Академії економічних наук України, академік з обліку та аудиту,  

директор Інституту бізнесу, економіки і інформаційних технологій, 

завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту ОНПУ 

 

Члени 

оргкомітету: 

 

Соколовська Зоя Миколаївна, д.е.н., проф., дійсний член Академії 

економічної кібернетики України, завідувач кафедри економічної 

кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ; 

Балан Олександр Сергійович, д.е.н., професор, дійсний член 

Академії економічних наук України, професор кафедри 

адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ, редактор 

економічного наукового порталу ОНПУ.  

Барабаш Л.А., заступник директора Приморського ліцею по 

навчально-виховній роботі;  

Вітлінський В.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіко – 

математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

Матвійчук А.В. – д.е.н., професор кафедри економіко – 

математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

Черняк О.І. – д.е.н., професор, заслужений працівник освіти 

України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.,  

завідувач кафедри економічної кібернетики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

Соловйов В.М. – д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри 

економічної кібернетики Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького; 

Вовк В.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної 

кібернетики Львівського національного університету імені Івана 

Франка; 

Клебанова Т.С. – д.е.н., професор  кафедри економічної 

кібернетики Харківського національного економічного університету 

ім. С. Кузнеця; 

Ковальчук К.Ф. – д.е.н., професор, декан економічного факультету 

Національної металургійної академії (м. Дніпро); 

Кузьмін О.Є.  – д.е.н., професор, директор інституту економіки та 

менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»; 

Лук’яненко І.Г. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів 

Національного університету «Києво-Могилянська академія»; 



Максишко Н.К. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної 

кібернетики Запорізького національного університету; 

Меркулова Т.В. – д.е.н., професор кафедри економічної 

кібернетики та прикладної економіки Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна; 

Рамазанов С.К. – д.е.н., д.т.н., професор кафедри інформаційних 

систем в економіці ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». 

Скрипниченко М.І. – д.е.н., професор, чл.-кор. НАН України, 

керівник відділу моделювання та прогнозування економічного 

розвитку ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України». 

Sebastien MENARD - Professor of Economics, Director of International 

Relation; 

Заруба В.Я. – д.е.н., професор, завідувач кафедри «Економічної 

кібернетики та маркетингового менеджменту” Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

Eliane ELMALEH – Professeur des Universites 

Anthony Terriau – Maître de Conférences en Sciences Économiques; 

Responsable des Relations Internationales en Économie-Gestion 

Laboratoire GAINS 

Bernard CASTAGNEDE - Dean of Faculty 

 

Секретар 

оргкомітету: 

Чугунов Анатолій Анатолійович, к.е.н., доцент, дійсний член 

Академії економічної кібернетики України, заступник завідувача 

кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій 

ОНПУ 

 

Технічні 

редактори: 

Лінгур Любов Миколаївна, старший викладач кафедри 

економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ 

Філатова Тетяна Вячеславівна, старший викладач кафедри 

економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


