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Міністерство освіти і науки України 
Всеукраїнська громадська науково-методична рада з економічної кібернетики 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Вінницький національний аграрний університет 
Жешувський університет, Польща 

Технологічний університет Таджикистану, м. Душанбе  
Тернопільська обласна організація Українського союзу науково-технічної інтелігенції 

 

Інформаційний лист  
 

Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у 
 

VІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 
ФОРУМІ МОЛОДИХ ЕКОНОМІСТІВ-КІБЕРНЕТИКІВ  

 
“МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ:  

ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ДОСВІД” 
 

21–22 жовтня 2016 року 
 м. Тернопіль 

 
 На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими 
напрямами:  

1. Моделювання економіко-виробничих систем. 
2. Економетричні моделі та методи прогнозування. 
3. Моделі синергетичної економіки. 
4. Інформаційні технології в економіці. 
5. Комунікації та якість в управлінні. 
6. Актуальні задачі теоретичної економіки. 
7. Методологічні та прикладні аспекти функціонування та розвитку економіки підприємств.  
8. Проблеми підготовки фахівців з моделювання економіко-виробничих систем. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова програмного комітету: 
Черняк О.І. – завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки, д.е.н., професор, Київ. 

Співголови: 
Бобоєв Хайєл Бобоєвич – проректор з соціальних питань та міжнародної співпраці 

Технологічного університету Таджикистану, м. Душанбе, д.і.н., професор; 
Вітлінський В.В. – завідувач кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор.  
Вовк В.М. – завідувач кафедри економічної кібернетики ЛНУ ім. Івана Франка, Заслужений 

професор Львівського національного університету імені Івана Франка, д.е.н., професор; 
Крупа Казимир – професор кафедри економіки та менеджменту Жешувського університету, 

Польща, доктор наук, професор; 
Рогатинський Р.М. – проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя,  д.т.н., професор. 
 
Члени програмного комітету: 
Благун І.С.– декан економічного факультету Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, 

 д.е.н., професор; 
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Григорук П.М.  – професор кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці 
Хмельницього національного університету,  д.е.н., професор; 

Коляденко С.В. – завідувач кафедри економічної кібернетики Вінницького національного 
аграрного університету,  д.е.н., професор; 

Ляшенко О.М. - завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної 
інформації Тернопільського національного економічного університету, д.е.н., професор; 

Максишко Н. К. – завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного 
університету, 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; 

Погайдак О.Б. - с.н.с. кафедри економічної кібернетики Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя , д.е.н.; 

Ціх Г.В. – декан факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя, к.е.н., доцент, 

 
 
Організаційний комітет 
 
 
Дмитрів Д.В.  – зав. кафери економічноої кібернетики ТНТУ, к.т.н., доцент, м. Тернопіль – 

голова; 
Артим-Дрогомирецька З.Б. – к.е.н., доцент ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів; 
Берестецька О.М. – ассистент, ТНТУ ім.І.Пулюя, м. Тернопіль; 
Дацко М.В. – к.е.н., доцент ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів; 
Гарматій Н.М. - к.е.н., ТНТУ ім.І.Пулюя, м. Тернопіль; 
Гац Л.Є. – ст.викладач, ТНТУ ім.І.Пулюя, м. Тернопіль; 
Гринчуцька С.В. – ст.викладач , ТНТУ ім.І.Пулюя,м. Тернопіль; 
Золотий Р.З. – к.т.н., доцент, ТНТУ , ім.І.Пулюя, м. Тернопіль; 
Дзюра В.О. – к.т.н., доцент, ТНТУ ім.І.Пулюя, м. Тернопіль; 
Кареліна О.В. – к.пед.н, доцент ТНТУ ім.І.Пулюя,  м. Тернопіль 
Прийма С.С. – к.е.н., доцент, ЛНУ ім. Івана Франка,м. Львів 
Рогатинська О.Р. - к.т.н., доцент ТНТУ ім.І.Пулюя, м. Тернопіль 
Ушкаленко І.М. – к.е.н. доцент, ВНТ, м. Вінниця 
 
Наукові секретарі: 
Захаревич О.І. – ТНТУ ім.І.Пулюя, м. Тернопіль 
Кузь Т.І. – ТНТУ ім.І.Пулюя, м. Тернопіль 
 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська. Зарубіжні учасники 
конференції подають матеріали однією з робочих мов конференції. 

 
Інформація для контактів: кафедра економічної кібернетики ТНТУ імені Івана Пулюя, 

наукові секретарі: Захаревич Оксана Ігорівна та Кузь Тетяна Іванівна, тел.: (0352) 43-06-73; т/факс: 
(0352) 25-36-74; e-mail: konf.ek.kibern@gmail.com  

Додаткову інформацію дивіться на інформаційному порталі Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя  http://www.tu.edu.te.ua 

 
Поштова адреса:  

Завідувачу кафедри економічної кібернетики доц. Дмитріву Д.В. 
ТНТУ ім. І.Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль,  46001. 

Добиратись в Тернополі: 
від залізничного вокзалу – 350 м.;  
від автобусного вокзалу до зупинки «Перша міська лікарня» – тролейбусами № 3, 4, 9, 
маршрутними таксі (автобусами) №№ 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36. 
(http://detransport.com.ua ) 
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За результатами конференції плануємо видати: 
- Збірник тез конференції – після конференції; 
- Галицький економічний вісник (фахове видання) – листопад – грудень 2016 р.  

 
Для участі в конференції необхідно надіслати наступні супровідні документи:  

1) заявку про участь у конференції (див. табл. 1); назва файлу повинна включати прізвище автора 
латинськими літерами, наприклад, zayav_Ivaniv) – не пізніше 14 жовтня 2016 р. на е-mail: 
konf.ek.kibern@gmail.com; 

2) тексти тез (1-2 сторінки, назва файлів, наприклад, tez_Іvaniv), оформлені відповідно до 
вказаних нижче вимог, подати до початку конференції на е-mail: konf.ek.kibern@gmail.com 
або привезти з собою; 

3) роздрук тексту статті, підписаний авторами та її електронну версію (назва файлів, наприклад, 
stat_Іvaniv), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог, подати до початку конференції 
(допускається подача тексту статті та оплата за її видання під час проведення конференції); 

4) ілюстративний матеріал має бути виконаний чітко і якісно. Посилання на ілюстрації в тексті 
статті – обов’язкові. Усі ілюстрації супроводжуються підписами; 

5) зовнішня рецензія доктора (кандидата) наук на статтю, подати до початку конференції; 
6) документи про оплату. Умови та термін оплати наведено в розділі “Організаційний внесок 

та оплата за друкування матеріалів”. 
Таблиця1 

Заявка для участі у конференції (подати  не пізніше 14 жовтня 2016 р.) 
 

ПІБ автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, 
посада 

 

Назва ВНЗ  
Назва доповіді  
Секція   
Телефон, e-mail  
Адреса установи де працює(ють)  
Коло наукових інтересів  
Адреса одержувача: (куди надсилати вісники) 
Планую (потрібне підкреслити): 
 

- виступити з доповіддю; - виступити з інформацією; 
- взяти участь, як слухач; - прийняти заочну участь; 
- подати статтю для друку у Галицькому 
економічному віснику. 

За результатами конференції переслати мені 
(необхідне, підтверджене квитанцією про 
оплату, підкреслити) 

- електронну версію збірника; 
- електронну версію та збірник тез конференції; 
- електронну версію, збірник тез конференції та 
додаткові (ий) екземпляри в кількості ____шт.; 

 
Назва та автори статті (якщо така подається)  
Потреба у місці для проживання (так, ні) (рекомендується  вказати бажаний ціновий діапазон 

плати за проживання) 
Необхідність у технічних засобах (вказати)  

Місце проведення конференції: ТНТУ, корпус №2, ауд. 58, вул. Руська, 56.  

Корпус розміщений в центрі міста. Інформацію про готелі м. Тернополя можна знайти на сайті 
http://www.stejka.com/ukr/ternopolskaja/ternopol/hotel/ 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Публікуватимуться тексти, підготовлені в форматі MS WORD (.doc), які відповідають вимогам: 
Для збірника матеріалів конференції (тез доповідей): 

- текст тез повинен містити загальну постановку проблеми, короткий виклад основного 
матеріалу дослідження, висновки; 

- обсяг 1-2 сторінки формату А4; поля: верхнє, праве, ліве – 2 см, нижнє – 1,8 см; міжрядковий 
інтервал – одинарний; 

- перший абзац – УДК – з лівого краю сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний; 
- другий абзац – прізвище та ініціали автора(ів) – по центру сторінки, шрифт Times New 

Roman, 14 пт, напівжирний; 
- третій абзац – назва організації – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, 

курсив; 
- четвертий абзац – назва тез – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, 

напівжирний, всі великі;  
- п’ятий абзац – прізвище та ініціали автора(ів) на англійській мові (якщо основний текст на 

іншій мові) – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний; 
- шостий абзац – назва тез на англійській мові – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 

14 пт, напівжирний, всі великі;  
- текст тез – вирівнювання – по ширині, шрифт – Times New Roman, 14 пт, звичайний. 
- після тексту тез – порожній рядок; 
- список літератури – Література: – з лівого краю сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, 

звичайний; 
- рисунки в тексті матеріалів – по центру сторінки;  

Рис.1. Назва –  по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, звичайний; 
- таблиці: Таблиця 1. – по правому краю сторінки; шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний; 

Назва таблиці – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний. 

Зразок оформлення тез доповідей 

УДК (Кегль №14)  
О.О.Харченко(Кегль №14) 

Львівський національний університет імені Івана Франка (Кегль №14) 
МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ 

ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА (Кегль №14) 
O.O.Harchenko (Кегль №14) 

MODEL OF OPTIMAL MANAGEMENT OF INVESTMENT  
PORTFOLIO OF COMPANIES (Кегль №14) 

 (Порожній рядок) 
Здійснення інвестиційної діяльності є однією з основних умов 

ефективного функціонування, конкурентоспроможності, сталого 
зростання та розвитку підприємства. В межах інвестиційної 
діяльності...... (текст тез) (Кегль №14) 

(Порожній рядок) 
Література: (Кегль №14) 

Савчук В.П. Аналіз і розробка інвестиційних проектів / В.П.Савчук, 
С.І.Прилипко, О.Г.Величко / - К.: Эльга, 1999. -234 с. (Кегль №14) 

 
УВАГА!        Тексти доповідей потрібно правильно оформити та ретельно перевірити, 

оскільки вони будуть надруковані без редагування. 
 

Для збірника наукових статей: 
Вимоги до оформлення статей подано на сайті. 
Увага! Статті, оформлення яких не відповідає вимогам, не будуть прийняті до друку!  
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ТА ОПЛАТА ЗА ДРУКУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ  

Організаційний внесок за умови участі у заходах становить 300 гривень, для студентів - 150 грн., 
і включає витрати на видання програми і тез конференції, інші організаційні витрати. Проїзд та 
проживання за рахунок учасників конференції. 

Сума оргвнеску при заочній участі із опублікуванням тез конференції та отриманням 
роздрукованого збірника матеріалів конференції складає 120 грн., із отриманням електронного 
варіанту збірника – 70 грн. Для отримання додаткових примірників збірників тез необхідно оплатити 
їх вартість у розмірі 50 грн. за кожний додатковий примірник, про що необхідно зазначити в заявці 
та квитанції, копія якої надсилається оргкомітету. Електронна версія матеріалів конференції буде 
розміщена на сайті ТНТУ та в інституційному репозиторії ELARTU, який включений в  міжнародні 
каталоги репозиторіїв відкритого доступу (OpenDOAR та інщі). Прохання додаткові примірники 
замовляти завчасно. 

При оплаті оргвнеску у графі квитанції призначення платежу слід вказати: за участь у 
конференції-форумі МЕК (вказати прізвище та ініціали учасника). Підтвердження оплати (копію 
квитанції) оргвнеску необхідно надіслати до 17 жовтня 2016 р. на е-mail: konf.ek.kibern@gmail.com 
або на факс: (0352) 25-36-74. 

Статті, подані за результатами доповідей, будуть опубліковані   в Галицькому економічному 
віснику після конференції. Вимоги до оформлення статей, умови їх подачі та оплати вказані на сайті 
http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/publication/gev . (Оплата за опублікування статті проводиться 
окремою квитанцією). 

Оригінали документів про оплату оргвнеску слід подати при реєстрації на конференції. 
При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» робота не буде зарахована 

як оплачена. 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ  

 Одержувач:  ТОО УСНТІ; банк: філія ВАТ Укрексімбанку у м. Тернопіль;  

   МФО 338879; код 26310146;  
   р/р 2600301668594 
 Призначення платежу:  

1. За участь у конференції форумі МЕК (ПІБ учасника). 

2. За друк статті “назва статті” (ПІБ першого автора).  
УВАГА! Перевірте правильність заповнення квитанції про оплату, зверніть особливу 

увагу на номер розрахункового рахунку та призначення платежу!  
 

ПРОХАННЯ: Попередньо потурбуйтесь про квитки на транспорт. Програма конференції 
буде оприлюднена на сайті  http://www.tu.edu.te.ua 

 

Попередня програма:  
 
21.10.2016 р. – день заїзду, реєстрація, пленарне засідання (початок о 1400), товариська зустріч;  
 
22.10.2016 р. – секційні засідання, культурна програма, від’їзд учасників конференції. 

 
З повагою,  
 

Від програмного комітету: 
 

д.е.н., професор  Вовк В.М.; 
д.т.н., професор  Рогатинський Р.М. 

 
 


