
Шановні колеги! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Моделювання, розвиток та стратегічне управління 

економічними системами», яка відбудеться 24-25 жовтня 

2019 року в м. Івано-Франківську та с. Поляниця (ТК 

Буковель). 

 

До участі в конференції запрошуємо вчених, 

практиків, викладачів навчальних закладів, докторантів, 

аспірантів.  

 

      Мета конференції:    
обмін досвідом, результатами наукових досліджень, 

узагальнення та розроблення рекомендацій щодо 

обґрунтування можливих шляхів вирішення основних  

завдань стратегічного управління розвитком 

економічних систем; сприяння розвитку наукових 

відносин і знаходженню партнерів для подальшої 

співпраці та проведення спільних наукових досліджень. 

 

     Тематичні напрями конференції:    
1. Математичні методи, моделі, інформаційні системи і 

технології в економіці, обліку та фінансах. 

2. Моніторинг, моделювання, прогнозування та 

упередження кризових явищ у соціально-економічних 

системах. 

3. Стратегічне управління та розвиток галузевих та 

регіональних економічних систем. 

 4. Напрями формування інноваційної моделі розвитку 

економічних систем.  

 5. Моделі управління ризиками в економічних системах. 

 
Робоча мова конференції: англійська. 

 

 Регламент проведення конференції:   

 
24 жовтня 2019р. Заїзд і реєстрація учасників в парк-

готелі Фомич ТК Буковель. Відкриття конференції. 

Пленарне засідання. Секційні засідання. 

25 жовтня 2019р. Секційні засідання. Підведення 

підсумків. Закриття конференції. Від’їзд учасників. 

 

Міністерство освіти і науки України 

Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу  

                                                   
за участі: 

Академії Поморської в Слупську (Польща), 

Аріельського університету (Ізраїль),  

Університету Південно-Східної Європи (Македонія),  

Бакалаврської школи бізнесу та фінансів (Латвія), 

Наукового центру Garuda Al B.V. (Нідерланди), 

Національного університету «Львівська 

політехніка», 

Криворізького економічного інституту ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

Харківського національного університету 

 імені В.Н. Каразіна 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

VII Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Моделювання, розвиток та стратегічне 

управління економічними системами» 
 

MDSMES-2019 
http://mdsmes.nung.edu.ua/ 

 

24-25 жовтня 2019 р.,  

м. Івано-Франківськ, 

с. Поляниця (ТК Буковель) 

Україна 

  Програмний  комітет конференції  

 
Голова програмного комітету: 

Крижанівський Є. І., ректор Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу 
академік НАН України, д.т.н., проф.  

 

Заступники голови програмного комітету:  

Чудик І.І., проректор з наукової роботи Івано-
Франківського національного технічного університету 
нафти і газу, д.т.н., проф.  

Гораль Л.Т., проректор з науково-педагогічної 
роботи Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, д.е.н., проф.  

Хвостіна І.М., доцент кафедри прикладної 
економіки Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, к.е.н., доц.  

 
Члени програмного комітету 
 

Д.е.н., проф. Геєць В.М. Dr. Prof. Arnold Kiv 

Д.е.н., проф. Черняк О.І. PhD, Reseach Associate Prof. 

Iryna Lendel 

Д.е.н., проф. Вітлінський В.В. Dr. Prof. Abdel-Badeeh M. 

Salem 

Д.ф.-м.н., проф. Соловйов В.М. PhD, Assistant Prof. Fitim 

Deari 

Д.е.н., проф. Бабенко В.О. Dr. Prof. Gerczynska Danuta 

Д.е.н., проф. Матвійчук А.В. Dr. Prof. Gonka Telli 

Д.п.н., проф. Семеріков С.О.  Dr. Prof. Grigor Nazaryan 

Д.е.н., проф. Полянська А.С. Dr. Inese Mavlutova 

Д.е.н., проф. Олійник В.М. Dr. Mariana Kudinskaja 

Д.е.н., проф. Лук’янова В.В. Dr. Oleksandr Letychevskyi 

К.е.н., проф. Козик В.В. Dr. Petia Tanova 

Д.е.н., проф. Фадєєва І.Г. PhD Roi D. Taussig 

Д.е.н., проф. Панухник О.В.  Dr. Prof. Suren Gevorgyan 

Д.е.н., проф. Комеліна О.В. Dr. Umer Asgher 

Д.е.н., проф. Прокопенко О.В. К.е.н., доц. Мацук З.А. 

Д.е.н., проф. Шталь Т.В.  

 



  Інформація для учасників конференції:  
Для участі в конференції необхідно до 28 серпня 2019 р. 
пройти реєстрацію і подати анотацію та повний текст 
статті на платформі EasyChair (див. розділ Вимоги до 
подання матеріалів), а також відправити заявку для 
участі у конференції на електронну пошту 
konfineu@gmail.com 

 

Реєстраційна картка учасника конференції 
Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Установа  

Назва доповіді  

Номер і назва секції  

Форма участі   
(в заявці залишити потрібну 
позицію) 

 очна 
 заочна (лише за умови очної 
участі одного зі співавторів) 

Потреба у технічних засобах  так  ні 

Потреба у проживанні  так  ні 
Необхідність особистого 
запрошення 
(надсилається 
тільки електронний варіант) 

 так 
 ні 

E-mail  

Телефон  

Дата приїзду  

Дата від’їзду  
 

Організаційний комітет конференції просить не пізніше, 
ніж за 10 днів до початку конференції поінформувати 
про дату приїзду та кількість учасників від авторського 
колективу кожної статті, які прибудуть на конференцію. 

 

 Публікація матеріалів конференції:  

Прийняті статті будуть опубліковані видавництвом 

Atlantis Press в електронному вигляді на сайті 

https://www.atlantis-press.com/proceedings/all 

Матеріали конференції будуть подані для індексації до 

наукометричних баз CPCI (Web of Science), CNKI та 

Google Scholar. 
Видавець застосовує політику авторського права, 

визначену в ліцензії Creative Commons №4: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ , згідно до 
якої передача авторами авторських прав не здійснюється. 
Видавець отримує єдину і виняткову ліцензію на 
виготовлення твору, або будь-якої його частини, продаж 
зазначеного твору в книжковій, серійній, або 
електронній формі на будь-якій мові по всьому світу і 
відтворення твору в будь-якій формі. 

 
 

 
 

 

 

 

 

  Важливі дати:  
 

до 28.08.2019 – подача анотації та повного тексту статті 

до 11.09.2019 – інформування щодо попереднього 

прийняття публікації 
 

 

   Організаційний внесок:   
Загальна вартість становить 250 євро, з них 150 євро – 
оплата публікації статті та 100 євро – організаційний 
внесок очної участі, який покриває відвідування всіх 
секцій, каву-брейк, друкований варіант програми 
конференції та сертифіката учасника, проживання в парк-
готелі «Фомич» (зі сніданком), відвідування святкової 
вечері та трансфер Івано-Франківськ-ТК Буковель та ТК 
Буковель-Івано-Франківськ. 

 

Реквізити для сплати організаційного внеску будуть 
надіслані авторам прийнятих статей до 10.10.2019 р. 
 

  Вимоги до подання матеріалів:  
 

1. Для подачі матеріалів авторам необхідно увійти в 
систему EasyChair за посиланням 
https://easychair.org/conferences/?conf=mdsmes2019 

2. Якщо автор не зареєстрований в EasyChair, 
необхідно натиснути на посилання «create an account»  і 
заповнити реєстраційну форму. Після створення 
облікового запису необхідно увійти в EasyChair. 

3. Після входу в область конференції MDSMES-2019 
на сторінці New Submission необхідно завантажити дані 
про статтю. 

4. Слід строго дотримуватись термінів
 подання матеріалів. 

5. Всі статті будуть проходити подвійну перевірку на 
плагіат: перша – організаторами конференції, друга – 
видавництвом. У випадку наявності плагіату стаття буде 
відхилена для публікації. 

Після закінчення терміну подачі повного тексту, 
кожна стаття буде прорецензована за такими 
критеріями: 

1. Відповідність тематиці конференції. 

2. Інформативність анотації, наявність в ній основних 

результатів і висновків. 

3. Наявність та рівень наукової новизни. 
4. Відповідність вимогам оформлення. 
5. Відповідність змісту назві статті. 

6. Якість ілюстративного і табличного матеріалу. 

7. Повнота і новизна використаних джерел. 
8. Якість наукового стилю англійської мови. 

 

 
 

 

  Вимоги до оформлення матеріалів:  
 

1. До публікації приймаються оригінальні статті, які 
містять наукову новизну, раніше не публікувались, не 
були подані для публікації до іншого видавництва та не 
містять елементів плагіату (містять не більше 9,9% 
плагіату, включно з самоцитуванням (див. п. 11)). 

2. Тематика статті має відповідати тематичним 
напрямам конференції. 

3. Мова статті – англійська. 
4. Стаття повинна бути оформлена відповідно до вимог 

IEEE - стандарту. Шаблон для оформлення статті можна 
знайти за посиланнями 

http://mdsmes.nung.edu.ua/files/conference_te
mplate_a4_2019.doc  

https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html  
5. При цьому з нижнього колонтитула шаблона 

потрібно видалити рядок XXX-X-XXXX-XXXX-X / XX / 
$ XX.00 © 20XX IEEE, який є стандартним у шаблоні. 

6. Стаття подається у doc - форматі. 
7. Обсяг статті повинен становити 4-6 сторінок. 
8. Допускається використання кольорових малюнків, 

при цьому pdf-формат статті не може перевищувати 1 Мб. 
9. Посилання слід оформити згідно IEEE-стилю: 

https://development.standards.ieee.org/myproject/Public/myto
ols/draft/styleman.pdf 

 https://ztu.edu.ua/ua/science/files/1_IEEE-style.pdf 
10. Посилання повинні бути в кількості не менше 10 

джерел, і, за деяким виключенням, не старшими 10 років. 
11. Самоцитування у переліку посилань небажане і 

допускається за необхідності в обсязі менше 10%. 
12. Кожен автор може входити до авторського 

колективу не більше, ніж двох статей. 
13. Авторський колектив може включати не більше, ніж 

чотири автори. 
14. Представлення презентації статті (англійською 

мовою) та доповідь хоча б одного представника 
авторського колективу на конференції є обов’язковою. 

 

Адреса оргкомітету: 
76019, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 

15, Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу 

Веб-сайт конференції: http://mdsmes.nung.edu.ua/ 
 

За додатковою інформацією щодо роботи конференції 
 звертайтесь до оргкомітету:  
Інеса Миколаївна Хвостіна, +38095-006-6580 
inesa.hvostina@gmail.com  
Олег Степанович Яцюк, +38050-433-1763 
konfineu@gmail.com  

https://www.atlantis-press.com/proceedings/all
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://easychair.org/conferences/?conf=mdsmes2019
http://mdsmes.nung.edu.ua/files/conference_template_a4_2019.doc
http://mdsmes.nung.edu.ua/files/conference_template_a4_2019.doc
https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html
https://development.standards.ieee.org/myproject/Public/mytools/draft/styleman.pdf
https://development.standards.ieee.org/myproject/Public/mytools/draft/styleman.pdf
https://ztu.edu.ua/ua/science/files/1_IEEE-style.pdf
mailto:konfineu@gmail.com
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