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ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Конференція присвячена інноваційним тенденціям розвитку економіки в
умовах глобалізації, інформаційним технологіям та кібернетичному управлінню
економічними об’єктами.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Глобалізація та інноваційні тенденції розвитку економіки (відповідальний
секретар – Дюк А.А., тел. 0680045662,: e-mail: duk@vsau.vin.ua).
2. Фінансові аспекти кібернетичного управління економічними об’єктами
(відповідальний секретар – Руда О.Л. 0509630649 e-mail: ruda@vsau.vin.ua)
3. Моделювання та інформаційні технології в управлінні економічними
об’єктами в умовах глобалізації (відповідальний секретар – Волонтир Л.О., тел.
0964571298, e-mail: vm@vsau.vin.ua).
4. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності (відповідальний секретар –
Полеся В.М. тел.0986828793. e-mail: polesy@vsau.vin.ua )
5. Економічна кібернетика: теорія, практика та стратегія розвитку
(відповідальний секретар – Яцковська Р.О., тел. 0678989379, e-mail:
rimma@vsau.vin.ua).
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
КАЛЕТНІК Григорій Миколайович – доктор економічних наук,
професор, академік НААН, президент університету, голова програмного
комітету.
МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат сільськогосподарських наук,
доцент, ректор університету, заступник голови програмного комітету.
ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент,
т.в.о. проректора з наукової роботи університету.
ГУНЬКО Ірина Василівна – кандидат технічних наук, доцент, проректор з
науково-педагогічної, інноваційної діяльності та роботи з відокремлених
структурних підрозділів, віце-президент ННВК «Всеукраїнський науковонавчальний консорціум»
ГАНІЄВ Ібрагім – к.е.н., доцент, завідувач відділу контролю якості освіти
Самаркандський сільськогосподарський інститут, Узбекистан
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
ШАМАНСЬКА Олена Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент,
декан факультету економіки та підприємництва, голова оргкомітету
ЦУРКАН Олег Васильович – кандидат технічних наук, доцент, директор
Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного університету
КУЧЕРЯВИЙ Віталій Петрович – доктор сільськогосподарських наук,
пофесор, в.о. директора Чернятинського коледжу Вінницького національного
університету
БУДЯК Руслан Володимирович – кандидат технічних наук, доцент,
директор Технологічно-помислового коледжу Вінницького національного
університету

КАЗЬМІР Валентина Анатоліївна – директор Могилів-Подільського
технолого-економічного коледжу Вінницького національного університету
КУШНІР Олександр Михайлович – кандидат сільськогосподарських наук,
директор
Верхівського
сільськогосподарського
коледжу
Вінницького
національного аграрного університету
КОНДРАТОВА Марина Володимирівна – директор Немирівського
будівельного коледжу Вінницького національного аграрного університету
ПРУТСЬКА Олена Олексіївна – доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
КОЛЯДЕНКО Світлана Василівна – доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економічної кібернетики
БУРЄННІКОВА Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці
ДЖЕДЖУЛА Олена Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри математики, фізики та комп`ютерних технологій
ЛЕВИЦЬКА Інна Ванадіївна – доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельноресторанної справи та туризму
КІРЄЄВА Елеонора Андріївна – кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри економіки
ГОНЧАРУК Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент,
завідувач відділу аспірантури і докторантури
ПРИШЛЯК Наталя Вікторівна – кандидат економічних наук, старший
викладач, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених Вінницького національного аграрного університету
РУДА Оксана Леонтіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри
фінансів, банківської справи та страхування
СІЛКО Ірина Миколаївна – головний бухгалтер університету

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
19 квітня
9.00-10.00
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00

реєстрація учасників (2 корпус, 2 поверх)
пленарне засідання (зала 2213)
перерва на обід (їдальня університету, буфети)
секційні засідання ( корпус № 1)
підведення підсумків, закриття конференції
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Для участі в роботі конференції необхідно до 10 квітня 2018 року
надіслати на електронну адресу за обраною секцією: заявку учасника, тему
доповіді, статтю, копію квитанції про оплату організаційного внеску.
2. Робочі мови конференції – українська, англійська.

3. Файли у папці з назвою секції назвати за прикладом: zayavka_Petrenko;
statya_Petrenko; chek_Petrenko.
4. Кожному учаснику будуть надані: програма конференції і сертифікат
учасника.
5. Учасники конференції мають подати статті до редакції фахового наукового
видання «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і
практики», сайт: http://efm.vsau.org/, які будуть надруковані після
проведення конференції та надіслані на поштову адресу авторів.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ТА ОПЛАТА
Вимоги до оформлення статей наведені на сайті фахового наукового видання
“ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і
практики”, http://efm.vsau.org/.
Вартість публікації статті зазначена на сайті фахового наукового журналу
http://efm.vsau.org/.
Термін подання статей до 10 квітня 2018 року.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГВНЕСКУ:
Організаційний внесок для участі у конференції становить 100 грн.
Обов’язково вказати: прізвище учасника та призначення платежу: за участь
у конференції: Факультет економіки та підприємництва
Отримувач: Вінницький національний аграрний університет
МФО 820172 Р/р 31256282102055 код 00497236 банк ДКСУ м. Київ.
Заявка учасника
Міжнародної науково-практичної конференції «Кібернетичне управління економічними
об’єктами в умовах глобалізації»
м. Вінниця
Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________
Організація, місце роботи, посада ______________
Науковий ступінь____________________________
Вчене звання________________________________
Назва доповідії____________________________
Номер секції (напряму)________________________
Поштова адреса_____________________________
Тел/факс ____________________________________
E-mail ______________________________________

Для довідок: Координатор з питань проведення конференції – Руда Оксана
Леонтіївна тел. (050)9630649

