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ХI Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція 
 

Економіка сьогодні: 
проблеми моделювання та управління 

 

Присвячена 60-річчю ВНЗ Укоопспілки  

«Полтавського університету економіки і торгівлі» 
 

17 – 18 листопада 2021 року 
 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра 

економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем повідомляє про 

проведення ХІ Міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції «Економіка 

сьогодні: проблеми моделювання та управління», яка відбудеться 17 – 18 листопада 2021 

року. 

До участі у конференції запрошуються науковці закладів вищої освіти та наукових 

установ, аспірантів, магістрантів, студентів, а також фахівці підприємств, установ 

та організацій. 

Тематичні напрями конференції: 

1. Управління економічними системами і процесами. 

2. Цифрові трансформації в економіці,  державному управлінні та місцевому 

самоврядуванні.  

3. Моделювання, прогнозування економічних систем і процесів. 

4. Теоретичні основи економічної кібернетики, цифрової економіки та управління 

інформаційними ресурсами 



5. Інтелектуальний аналіз даних та знань (Data Mining), стратегічний розвиток, 

механізми і системи прийняття управлінських рішень в економіці. 

6. Соціально-економічні проблеми розвитку громад, територій та суб’єктів 

господарювання. 

7. Соціально-економічні проблеми модернізації і розвитку кооперації. 

8. Сучасна проблематика підготовки фахівців з економіки, економічної кібернетики, 

аналітики, комп’ютерних інформаційних технологій та цифрової економіки. 

9. Проблеми та перспективи електронної освіти та сучасних освітніх програм 

підготовки фахівців з економіки та менеджменту.  
 

Рекомендовані статті учасників конференції будуть опубліковані у «Віснику 

ПУЕТ. Серія Економічні науки»  
(журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук») 

(вимоги до друку та оплати статей знаходиться на сайті 

http://puet.edu.ua/uk/zhurnal-naukovyy-visnyk). 
Організаційний комітет з підготовки та проведення ХІ Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції “Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління” у складі: 

Голова організаційного комітету – Нестуля О. О., Лауреат державної премії України в галузі 

науки і техніки, заслужений працівник освіти України, ректор Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», далі – ПУЕТ (м. Полтава), д.і.н., 

професор. 

Заступники голови організаційного комітету: 

Рогоза М. Є. – заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук 

України, академік Міжнародної академії біоенерготехнологій, науковий директор громадської 

спілки "Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку 

кооперації", завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних 

систем ПУЕТ (м. Полтава),  д.е.н., професор; 

Манжура О.В., проректор з науково-педагогічної роботи ПУЕТ (м. Полтава), д.е.н., доцент. 

Члени організаційного комітету: 

- Вергал К.Ю., директор навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти (м. 

Полтава), к.е.н., доцент; 

- Ємець Є. М., професор кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та 

інформаційних систем ПУЕТ (м. Полтава), к.ф.-м.н., професор; 

- Карнаухова Г.В., старший викладач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та 

інформаційних систем ПУЕТ (м. Полтава); 

- Кузьменко О.К., заст. завідувача кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та 

інформаційних систем  ПУЕТ (м. Полтава), к.е.н., доцент; 

- Перебийніс В.І., професор кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та 

інформаційних систем  ПУЕТ (м. Полтава), д.е.н., професор; 

- Ткаченко А.С., директор Навчально-наукового інституту бізнесу та сучасних технологій 

(м. Полтава), к.т.н., доцент; 

- Іващенко М.М., директор навчально-наукового інформаційного центру ПУЕТ (м. 

Полтава); 

- Діденко Л. М., начальник редакційно-видавничого відділу ПУЕТ (м. Полтава). 

 

Програмний комітет: 

- Аймагаметов Є.Б., ректор Карагандинського економічного університету 

Казспоживспілки, д.е.н., професор (м. Караганда, Республіка Казахстан); 

- Александра Кужер, заступник декана, завідувач кафедри прикладних суспільних наук, 

професор Сілезький технологічний університет (м. Глівіце, Польща); 

- Алексій Квілінський, д.е.н., професор, Лондонська академія науки і бізнесу, Інститут 

розвитку міжнародного співробітництва (м. Лондон, Великобританія) 

- Гулієв Е.А., ректор Азербайджанського університету кооперації, д.е.н., професор (м. Баку, 

Азербайджанська Республіка); 

- Лебедєва С.М., ректор Білоруського торгово-економічного університету споживчої 

кооперації, д.е.н. професор (м. Гомель, Республіка Білорусь); 

http://puet.edu.ua/uk/zhurnal-naukovyy-visnyk


- Статі Статєв, ректор Університету національної та світової економіки (м. Софія, 

Республіка Болгарія); 

- Факеров Х.Н., ректор Таджицького державного університету комерції, д.е.н., професор (м. 

Душанбе, Республіка Таджикистан); 

- Ян Польцин, д.е.н., професор Державна вища школа імені Станіслава Сташица в м. Піла 

(Польща); 

- Вітлінський В.В., професор кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ 

«Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ), д.е.н., 

професор; 

- Вовк В.М., д.е.н., професор, «Заслужений професор Львівського національного 

університету імені Івана Франка» (м. Львів); 

- Ємець О.О., завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики 

ПУЕТ (м. Полтава), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.ф.-м.н., 

професор; 

- Ляшенко В.І., завідувач відділу Інституту економіки промисловості Національної академії 

наук України, професор кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних 

систем ПУЕТ (м. Полтава), д.е.н., професор; 

- Максишко Н.К., завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного 

університету (м. Запоріжжя), д.е.н., професор; 

- Меркулова Т. В., завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків), д.е.н., професор. 

- Олешко Т. І., професор кафедри економічної кібернетики Національного авіаційного 

університету (м. Київ), д.т.н., професор.  

- Павлова В.А., професор кафедри міжнародної торгівлі та підприємництва, університету 

імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), д.е.н., професор; 

- Порохня В. М., професор кафедри економіки Класичного приватного університету (м. 

Запоріжжя), д.е.н., д.т.н., професор; 

- Рамазанов С. К., заслужений діяч науки і техніки України, академік: МАІ, МАНЕБ, АЕНУ, 

ТАУ, АТНУ, професор кафедри інформаційних систем в економіці Київського Національного 

економічний університету, д.т.н., д.е.н., професор; 

- Роскладка А. А., завідувач кафедри цифрової економіки та системного аналізу Київського 

національного торговельно-економічного університету (м. Київ), д.е.н., професор; 

- Ткаченко В. А., академік Академії економічних наук України, заступник директора 

науково-дослідного інституту розвитку економіки та суспільства Дніпропетровського 

університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), д.е.н., професор; 

- Харченко О. А., декан факультету інформаційних технологій, доцент кафедри програмної 

інженерії та кібербезпеки Київського національного торговельно-економічного університету (м. 

Київ), к.т.н., доцент; 

- Черняк О. І., завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (м. Київ), Заслужений працівник освіти України, Лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки, д.е.н., професор; 

- Чеботарьов В.А.,  завідувач кафедри економіки, маркетингу та підприємництва, 

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»(м. 

Старобільськ), д.е.н., професор. 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

 

ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ НЕОБХІДНО 

надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції (в електронному вигляді), тези 

доповіді (в електронному вигляді) до 10 листопада 2021 року. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
Тези доповіді (до 3-х сторінок) оформляються на стандартних аркушах паперу А5 у вигляді 

файлу .rtf для Word for Windows. Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 кегль, інтервал – 1,0; поля: 

справа – 15 мм, зліва – 20 мм, зверху, знизу по – 10мм. 

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Формули набираються у 

MS Equation 3.0 або MathType. Розмір формул: звичайний символ – 11 пт, великий індекс – 7 пт, 

малий індекс – 5 пт, великий символ – 15 пт, малий символ – 9 пт. Стиль формул: змінна – курсив, 



матриця-вектор – напівжирний. Малюнки, якщо вони виконані у Word, мають бути згруповані і 

являти собою один графічний об’єкт.  

Оформлення: у лівому куті – ініціали та прізвище автора (напівжирний, курсів), вчений ступінь 

та вчене звання (курсів), нижче – місце роботи (курсів), нижче через один рядок назва доповіді 

(посередині рядка, всі літери прописні, напівжирний шрифт); нижче через один рядок – текст 

доповіді. 

В кінці, як висновок формулюється наукова (практична) новизна, викладена в доповіді. 

Перелік використаних джерел друкується без абзацного відступу. 

Тези доповіді, що не відповідають вимогам, публікуватися не будуть. 
 

Приклад оформлення тез доповідей: 

С.Г. Фешин, аспірант  

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВИБОРУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
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Список використаних джерел 

1.  Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник / О. С. Іванілов. – К. : Центр учбової 

літератури, 2009. – 728 с. 
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 
36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», Оргкомітет ХІ Міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції «Економіка 

сьогодні: проблеми моделювання та управління» 

Телефон для довідок: +38 (0532) 50-92-05 – економічної кібернетики, бізнес-економіки та 

інформаційних систем  

097-026-87-04 Карнаухова Ганна Василівна  

e-mail: ec.pusku@gmail.com 
 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі ХІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

«Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» 
 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Назва організації  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання   

Адреса учасника (індекс)  

Телефон/ факс  

E-mail  

Назва тематичного напряму   

Назва доповіді   
 

Дата        Підпис 
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