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До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, викладачі та 

студенти вузів, працівники економічних підрозділів підприємств, органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, організацій, діяльність яких має відношення до 

порушених на конференції проблем. 

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська. 

Матеріали конференції видаються у вигляді електронного збірника. 

 

Напрямки роботи конференції 
Секція 1. Інформаційний бізнес 

Секція 2. Моделювання економіки 

Секція 3. Прикладні проблеми економіко-математичного моделювання 

Секція 4. Інформаційно-аналітичні системи в економіці 

Секція 5. Корпоративні фінанси та банківська справа 

Секція 6. Комп'ютерне бізнес-планування в менеджменті та маркетингові 

Секція 7. Моделі оподаткування та аналізу 

Секція 8. Основи бізнесу та управління бізнес-процесами  

 

 

 

 



Голова програмного комітету: 

Воденніков С.А. – перший проректор ЗДІА, д.т.н., професор 
 

Заступники голови програмного комітету: 

Солодухін С.В. – директор інституту економіки та управління, декан 

факультету економіки та менеджменту ЗДІА, к.е.н., доцент. 
 

Члени оргкомітету: 

Andriukaitiene Regina – head of business and economics department, Marijampole 

college (Marijampole, Lithuania), doctor of social sciences, assoc. prof.; 

Miskiniene Kristina – lecturer of department of business and economics 

Marijampole college (Marijampole, Lithuania); 

Вітлінський В.В. – завідувач кафедри економіко-математичного моделювання 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

д.е.н., професор. 

Черняк О.І. – завідувач кафедри економічної кібернетики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор. 

Лук’яненко І.Г. – завідувач кафедри фінансів Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», д.е.н., професор;  

Лепа Р.Н. – завідувач відділом проблем моделювання економічних систем 

Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ), д.е.н., професор; 

Максишко Н.К. – завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького 

національного університету, д.е.н., професор; 

Іванов М.М. – завідувач кафедри менеджменту організацій та 

зовнішньоекономічної діяльності Класичного приватного університету (Запоріжжя), 

д.е.н., професор; 

Бакурова А.В. – професор кафедри системного аналізу та обчислюваної 

математики ЗНТУ, д.е.н., професор; 

Клебанова Т.С. – завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця, д.е.н., професор; 

Меркулова Т.В. – завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної 

економіки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, д.е.н., професор; 

Грицюк П.М. – завідувач кафедри економічної кібернетики Національного 

університету водного господарства та природокористування, д.е.н., професор; 

Коваленко О.В. - завідувач кафедри економіки підприємства ЗДІА, д.е.н., 

професор; 

Метеленко Н.Г. - завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування ЗДІА, д.е.н., професор; 

Воронокова В.Г. – завідувач кафедри менеджменту організацій та управління 

проектами, д. філос. н., професор; 

Макаренко А.П. - завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту 

ЗДІА, д.е.н., професор; 

Рибінцев В.О. - завідувач кафедри економіки та інформаційних технологій 

ЗДІА, д.е.н., професор. 
 

Подання документів для участі у конференції 

Заявку, тези доповіді, а також копію квитанції про оплату, необхідно надіслати 

на електронну адресу  kafedra-eit@i.ua  до 15 листопада 2016 року. 

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають 

вимогам або тематиці конференції, а також за відсутності підтвердження оплати. 



 

 

Організаційний внесок 

Для часткового відшкодування витрат з організації конференції та підготовки 

збірника матеріалів конференції необхідно переказати кошти організаційного внеску 

у розмірі 100 гривень.  
Банк одержувача: Приватбанк, 
Одержувач: Комазов Павло Валерійович, 
Рахунок одержувача: 4149 4978 3329 2479, 
Призначення платежу: «Організаційний внесок прізвище учасника за участь у 
конференції» 

 

 

 

Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання 

1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, 

обсяг яких не перевищує 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список 

використаних джерел. 

2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою 

редактора МS Word. Поля - 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем 

автора. Сторінки не нумеруються. 

3. Побудова тез доповіді наступна (дивіться зразок): 

- прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, 

місто – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,0 у правому верхньому 

кутку; 

- назва тез - великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, 

інтервал 1,0 по центру; 

- тези - шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5, відступ 1,25 см.; 

- список використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, 

інтервал - 1,5. 

4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New 

Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. 

Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул 

використовувати редактор формул МS Office. Забороняється використовувати 

скановані об’єкти! 
5. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. 

Використані джерела нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. 

Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за 

текстом. 

 

 

 

Увага!  
До тексту тез доповіді за погодженням з автором можуть бути внесенні 

редакційні правки.  

Тези студентів друкуються у співавторстві з науковим керівником. 

Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редакційною 

колегією. 

 



 

 

 

Зразок оформлення тез доповіді 

 

Бакум В.В. 

к.е.н., доцент 

Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ 

 

[Текст] 

 

Список використаних джерел 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

П.І.Б. учасника___________________________________ 

Повна назва й адреса ВНЗ__________________________ 

________________________________________________ 

Посада__________________________________________ 

Науковий ступінь_________________________________ 

Вчене звання_____________________________________ 

Напрям  _________________________________________ 

Назва доповіді___________________________________ 

________________________________________________ 

Домашня адреса учасника  (з індексом)  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Телефон_________________________________________ 

e-mail (обов’язково) ______________________________ 

 

 

Контакти 
Відповідальні секретарі: 

Комазов Павло Валерійович 

Тел.: (061) 227-12-94; (050) 889-79-86. 

Хорошун Вікторія Василівна 

Тел.: (050) 75-19-524; (063) 989-51-99. 

 

E-mail: kafedra-eit@i.ua 


