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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Шановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти! 

Запрошуємо Вас прийняти участь у Всеукраїнській науково-
практичній конференції Національної металургійної академії України. 

Мета конференції - координація зусиль та розвиток наукових шкіл 
економічної кібернетики, визначення основних напрямків та стратегій 
подальшого розвитку економічної кібернетики як науки, аналіз проблем 
управління соціально-економічними системами, обмін досвідом у галузі 
економіко-математичного моделювання, розробки та використання 
комп’ютерних систем та інформаційних технологій в економіці, 
обговорення проблем підготовки спеціалістів з економічної кібернетики. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 
Форма участі: дистанційна. 

В програмі конференції плануються секційні засідання за 
наступними напрямами: 

1. Стратегії розвитку економічної кібернетики; 
2. Комп’ютерні системи та інформаційні технології в економіці; 
3. Сучасні підходи до моделювання соціально-економічних та 

технічних систем; 
4. Застосування електронних технологій в процесах суспільного 

виробництва; 
5. Проблеми управління соціально-економічними системами 
Матеріали конференції будуть розміщені на офіційному сайті 

НМетАУ (http://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2031/p337) та будуть опубліковані у 
Збірнику наукових праць. Збірник з матеріалами учасники отримають 
поштою або особисто. 

Учасникам конференції надається можливість опублікувати 
результати своїх досліджень у колективній монографії (умови та вимоги 
щодо оформлення додаються). 
Організаційний комітет конференції: 
Голова: Ковальчук К.Ф. – д.е.н., професор кафедри економічної інформатики, 

декан факультету економіки та менеджменту НМетАУ. 
Заступники голови: Мороз Б.І. – д.е.н., професор, декан факультету 

інформаційних та транспортних систем і технологій, Університет митної 
справи та фінансів; 
Скалозуб В.В. – д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних 
інформаційних технологій, ДНУЗТ імені ак. В. Лазаряна; 
Косарєв В.М. – к.т.н., доцент, помічник ректора з ліцензування та 
акредитації, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля; 
Іванов М.М. – д.е.н., професор, директор інституту інформаційних та 
соціальних технологій, Класичний приватний університет м. Запоріжжя; 
Савчук Л.М. – к.е.н., професор, декан факультету комп’ютерних систем, 
енергетики і автоматизації НМетАУ. 

Члени організаційного комітету: 
Бандоріна Л.М. – к.е.н., доцент, зав. каф. ЕІ НМетАУ; 
Лозовська Л.І. – к.ф.-м.н., доцент, доцент НМетАУ; 
Підгорна К.Д. – к.т.н., доцент НМетАУ. 

 
Для участі у конференції просимо до 13 ЛЮТОГО 2017 РОКУ 

надіслати матеріали та заявку на адресу super-kafei@yandex.ua. 
Статті студентів подаються у співавторстві з науковим 

керівником! 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Обсяг до 5 повних сторінок формату А4 з урахуванням рисунків, таблиць і 
формул. 
2. Статті повинні бути виконані в форматі *.doc або *.docx. Гарнітура: Times 
New Roman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,3. Поля з усіх сторін по 2 см, 
абзац – 1,25 см. 
3. Посилання на використані джерела робити у тексті в квадратних дужках в 
порядку посилання на них та оформлені відповідно до діючих вимог. 
4. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку 
згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису. 
5. Посередині сторінки великими літерами вказати назву роботи. 
6. Під назвою роботи вказати прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, 
вчене звання, посаду та назву навчального закладу. Для студентів необхідно 
зазначити напрям підготовки та курс. Для аспірантів необхідно вказати кафедру. 
7. Якщо у тексті є таблиці або рисунки, вони повинні бути компактними, мати 
назву та номер, шрифт – Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1. 
Усі рисунки і таблиці повинні мати назву. Рисунки, діаграми, таблиці 
створюються з використанням чорно-білої гами. Рисунки по тексту повинні бути 
в форматі *.jpeg або *.tiff, чорно-білі, чіткі та контрастні. Використання кольору і 
фону не допускається. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул 
Microsoft Equation 3.0 і нумерувати у круглих дужках, наприклад (2). 
8. Назва файлу повинна містити наступне: номер напрямку, прізвище учасника, 
назва документу. Наприклад: «5_Петров_стаття», «5_Петров_квитанція», 
«5_Петров_заявка»; розширення файлів тільки .DOC або .DOCХ. 
9.Сторінки не нумеруються. 

Статті друкуються в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих 
матеріалів відповідальність несуть автори та наукові керівники (для студентів і 
аспірантів). Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до 
вимог і подані у зазначений термін. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
У СТАТТІ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

• напрям конференції відповідно до тематики статті; 
• назва роботи (великі літери, шрифт – напівжирний, кегль – 14, вирівнювання - 
посередні); 
• прізвище та ініціали автора (не більше трьох) (шрифт – напівжирний, курсив); 
• вчений ступінь, вчене звання, посада (шрифт – курсив); 
• навчальний заклад, місце роботи (шрифт – курсив); 
• місто, в якому розташований навчальний заклад, держава (шрифт – курсив); 
• текст; 
• література. 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Всі учасники конференції будуть забезпечені збірником наукових праць. 

Збірнику буде присвоєно ISBN. Вартість паперового примірника збірника 

наукових праць – 180 грн., вартість додаткового екземпляру збірника – 90 грн., 
вартість електронного примірника у PDF форматі надісланого на електронну 
пошту (без пересилки автору паперового примірника) – 120 грн. 

УВАГА! Розсилка здійснюється за рахунок отримувача. 
Зазначені кошти будуть використані на оплату верстки, підготовку макету, 

присвоєння ISBN та друк збірника матеріалів конференції. Реквізити для оплати 
будуть відправлені учасникам конференції одночасно з інформацією оргкомітету 
щодо прийняття наданих матеріалів. 

Увага! Повідомлення про отримання Вашого листа буде надіслано 
протягом трьох робочих днів. 

Адреса оргкомітету: 49000, м.Дніпро, пр. Гагаріна, 4, ауд. 326 (кафедра 
економічної інформатики). Конт. телефон: 097-721-29-83, 066-057-47-51. 

Електронна пошта: super-kafei@yandex.ua 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
5. Проблеми управління соціально-економічними системами 

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Петров П.П. 

доктор економічних наук, професор кафедри економічної інформатики 
Національна металургійна академія України 

м. Дніпро, Україна 
Основний текст. Основний текст. 

 
Література: 

Текст. 
 

ЗАЯВКА 
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Економічна кібернетика: аспекти становлення і розвитку електронної 
економіки» 

1 – 2 березня 2017 р., м. Дніпро 
Прізвище, Ім’я, По батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Назва ВНЗ (місце роботи)  
Назва наукової роботи  
Номер напрямку та його назва  
Телефон, E-mail  
Адреса зручного відділення «Нова Пошта» (ПІБ отримувача, 
телефон, номер відділення, адреса, місто) 

 

Необхідність додаткового екземпляру  


