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Щира вдячність організаційному комітету конференції! 
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Інституту бізнесу, економіки і інформаційних технологій, завідувач 

кафедри обліку, аналізу та аудиту Державного університету «Одеська 

політехніка». 
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У збірнику представлено роботи науковців, фахівців-практиків, аспірантів, студентів, 

у яких висловлено результати теоретико-аналітичних досліджень та практичні пропозиції з 

питань розвитку 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, а 

також дотичних дискусійних питань. Участь у роботі конференції взяли фахівці 

Французького культурного центр «Альянс Франсез» (м. Одеса), Бендерського політехнічного 

філіалу ПГУ ім. Т.Г. Шевченко (м. Бендери, Молдова), Вознесенського коледжу 

Миколаївського національного аграрного університету (м. Вознесенськ), Державного 

біотехнологічного університету (м. Харків), Державного університету «Одеська політехніка» 

(м. Одеса), Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса), Одеського 

національного економічного університету (м. Одеса), Сумського державного університету 

(м. Суми), а також представники бізнес-сектору. Тези надано в авторській редакції. За 

виклад, зміст, достовірність та якість наданих матеріалів відповідають автори. Призначений 

для фахівців, науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти. 



Шановні колеги! 

 

Дозвольте висловити подяку всім, хто знайшов час та можливість взяти 

участь у 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! 

 

 

Зав. кафедри економічної кібернетики  

та інформаційних технології  

Навчально – наукового Інституту бізнесу,  

економіки та інформаційних технологій  

Державного університету «Одеська політехніка»    Зоя СОКОЛОВСЬКА 


