
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
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ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ЕКОНОМІКИ 
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КІБЕРНЕТИКИ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

 

Запрошуємо взяти участь у науково-

практичній  Інтернет-конференції 

«ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА: 
ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА 

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ»,  

24-25 листопада 2021 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. 

Збірник праць конференції буде 

опубліковано та розміщено на 

науковому порталі «Економіка: реалії 

часу». Доступ за посиланням: 

https://economics.net.ua/ekonomichna-

kibernetika. 

 

 

Останній строк подачі тез 

20 листопада 2021 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), обсяг – до 2-х 

сторінок, які не нумерувати. Шрифт 

тексту – Тimes New Roman, кегель − 10 

пт. Поля зверху, знизу, зліва, справа – по 

2 см. Абзацний відступ – 1,25см. 

Міжрядковий інтервал – одинарний. 

Текст вирівнюється по ширині сторінки, 

редактор формул – MS Equation. 

4. Рисунки й таблиці повинні бути в 

обов’язковому порядку згруповані. 

5. Текст тез повинен відповідати наступній 

структурній схемі: 

− Назва доповіді – по центру, великими 

літерами напівжирним шрифтом. 

− Після назви пустий рядок, потім 

ініціали та прізвище автора 
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напівжирний курсив, вчений ступінь, 

учене звання, назва установи або 

навчального закладу курсив, 

вирівнювання по центру. 

− Після основного тексту наводиться 

список використаної літератури, 

оформлений згідно встановленим 

вимогам ДСТУ 8302:2015. 

6. 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 

надіслати на електронну адресу 

ekitconf@ukr.net наступні документи: 

 

1. ЗАЯВКУ на участь у конференції 

(назва файлу – П.І.П._ЗАЯВКА).  

2. ТЕЗИ (назва файлу – 

П.І.П._ТЕЗИ). Тези повинні мати 

розширення *.doc або *.docx. 

3. КВИТАНЦІЮ про сплату 

організаційного внеску за участь у 

конференції (електронна копія). 

 
 

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 здобувачів вищої освіти).  

 

Оргкомітет залишає за собою 

право редакційного корегування 

тексту. 

 

 

 
За умовами роботи конференції 

передбачається заочна форма участі. За 
бажанням кожен може отримати 
сертифікат учасника науково-практичної  
Інтернет-конференції. Організаційний 
внесок за участь в конференції складає: 

− 195 грн. − у випадку заочної участі з 
отриманням електронного варіанту 
збірника тез на порталі «Економіка: 
реалії часу»; 

− 280 грн. − у випадку заочної участі з 
отриманням паперового збірника 
тез. 

 

Реквізити для оплати: 

 

Картка Приватбанк 
 

5168 7422 3687 5708 
 

Капустян Ірина 

Володимирівна 

 

 
Контактна інформація: 

 
Адреса 
оргкомітету  

65044, м. Одеса,  

пр. Шевченка 1, 

Державний університет 
«Одеська політехніка», 

Кафедра економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій  

 

Контактні 
особи  

Лінгур Любов 

Миколаївна  
+38 (048) 705-83-58,  

+38 (067) 789-20-43.  

 

Філатова Тетяна 

В’ячеславівна  
+38 (048) 705-84-83,  

+38 (098) 580-90-45.  

 

Е-mail:  ekitconf@ukr.net   
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