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Шановні колеги! 

Вітаємо вас на щорічній науково-практичній конференції «Економічна 

кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку». 

Масштаб та складність сучасних систем управління, необхідність 

врахування різноманітних впливів факторів зовнішнього середовища, суттєві 

технологічні зміни, що відбуваються у виробничих системах, сприяють 

стрімкому розвитку інформаційних технологій та комп’ютеризованих систем. 

Інформаційно-комунікаційні технології стали в останні роки рушійною силою 

соціально-економічного розвитку багатьох держав світу. 

В процесі становлення інформаційної економіки зростає роль економічної 

кібернетики, як області, у якій досліджуються нетрадиційні по постановці, 

складності та інструментальній базі розв’язання задачі управління; 

розробляються різноманітні теоретичні та прикладні засоби. 

Задачами конференції є розвиток та узагальнення теорії і практики 

економіко-математичного та імітаційного моделювання складних економічних 

систем; використання сучасних інформаційних технологій в процесах 

прийняття управлінських рішень на різних рівнях ієрархії економіки; обмін 

досвідом та обговорення результатів досліджень й розв’язання наукових та 

прикладних задач; розповсюдження досвіду підготовки майбутніх фахівців- 

кібернетиків. 

Організаційний комітет сподівається, що робота конференції буде 

сприяти розвитку співробітництва між фахівцями в галузі економічної 

кібернетики; встановленню нових наукових та ділових зв’язків. 

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю! 


