Шановні докторанти, аспіранти, викладачі ЗВО,
працівники академічних наукових організацій,
представники органів державного і місцевого
самоврядування, громадських організацій,
підприємств, фінансових та інших установ!
Кафедри «Автоматизованих систем і моделювання в
економіці» та «Фінансів, банківської справи та
страхування» Хмельницького національного
університету запрошують Вас взяти участь у роботі
VI Міжнародної науково-практичної конференції
«Стратегії, моделі та технології управління
економічними системами» (SMTESM-2019),
яка відбудеться 4-6 жовтня 2019 р. у м. Хмельницький
Мета конференції:
здійснення обміну передовими ідеями та результатами
наукових досліджень між дослідниками, розробниками,
студентами і практиками, розгляд актуальних проблем
формування стратегій, моделей та технологій управління
економічними системами за умов розвитку інтеграційних
процесів; сприяння розвитку наукових відносин і
знаходженню партнерів для подальшої співпраці та
проведення спільних наукових досліджень.
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Напрями роботи конференції:
Нові тенденції управління економічними системами
в умовах реалізації інтеграційних стратегій.
Глобальні виклики розвитку економіки в країнах
Центральної та Східної Європи.
Економетричне моделювання та прогнозування
соціально-економічних процесів.
Математичні методи, моделі та інформаційні
технології дослідження економічних систем.
Стратегічні домінанти розвитку світових і
національних фінансових ринків.
Моделювання прийняття рішень в умовах
невизначеності та ризику.
Процеси формування стратегії і тактики управління
фінансами суб'єктів господарювання.
Цифрові технології в управлінні економічними
системами.
Технології інтелектуального аналізу великих даних
на основі машинного навчання.
Сучасні проблеми підготовки фахівців та адаптація
освітньої діяльності до вимог Європейського
простору вищої освіти.

Робоча мова конференції: англійська.

Міністерство освіти і науки України
Хмельницький національний університет
Академія економічних наук України
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
Криворізький державний педагогічний університет
Вроцлавський університет науки і технологій,
м. Вроцлав, Польща
Університет імені Вітаутаса Великого,
м. Каунас, Литва
Тбіліський державний університет
ім. Іване Джавахішвілі, м. Тбілісі, Грузія

Програмний комітет конференції
Почесний Голова програмного комітету:
Скиба М. Є., ректор Хмельницького національного
університету, чл.-кор. НАПН України, д.т.н., проф.
Заступники голови програмного комітету:
Войнаренко М. П., перший проректор, проректор з
науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького
національного університету, чл.-кор. НАН України,
д.е.н., проф.
Хрущ Н. А., завідувач кафедри фінансів, банківської
справи та страхування Хмельницького національного
університету, д.е.н., проф.
Григорук П. М., завідувач кафедри автоматизованих
систем і моделювання в економіці Хмельницького
національного університету, д.е.н., проф.
Члени програмного комітету:
Д.е.н., проф. Бабенко В.О.
Д.е.н., проф. Черняк О.І.
Д.е.н., проф. Барановський О.І.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
“СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ”

SMTESM-2019
4-6 жовтня 2019 року
м. Хмельницький

Д.е.н., доц. Буяк Л.М.
Д.е.н., проф. Вахович І. М.
Д.е.н., проф. Вітлінський В.В.
Д.е.н., проф. Гарафонова О.І.
К.е.н., доц. Горбатюк К.В.
К.п.н., доц. Григорук С.С.
Д.е.н., проф. Давиденко Н.М.
Д.е.н., доц. Жерліцин Д.М.
Д.е.н., доц. Карпенко Л.М.
Д.е.н., доц. Квасницька Р.С.
Д.е.н., проф. Нижник В.М.
Д.е.н., проф. Перевозова І.В.
Д.е.н., проф. Рамазанов С.К.

Д.ф.-м.н., проф. Соловйов В.М.
Д.е.н., проф. Стадник В.В
Dr. Prof. Abdel-Badeeh M. Salem
Dr. Prof. Algirdas Miskinis
Dr. Prof. Aleksandr Letychevskyiy
Dr. Prof. Arnold Kiv
Dr. Prof. Audrius Gargasas
Dr. Prof. Christos Batzios
Dr. Dmitriy Naumov
Dr. Prof. Givi Bedianashvili
Dr. Josef Windsperger
Dr. Prof. Мariusz Mazurkiewicz
Dr. Tadeusz Trocikowski
Dr. Tea Munjishvili
Dr. Prof. Viktors Gopejenko
Dr. Prof. Zofia Wyszkowska

Адреса оргкомітету:
29016, Україна, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,
Хмельницький національний університет
Веб-сайт конференції: http://smtesm.khnu.km.ua/
За додатковою інформацією щодо роботи конференції
звертайтесь до координаторів конференції:
Григорук Павло Михайлович, +38067-3517171,
violete@ukr.net, hryhoruk@khnu.km.ua
Хрущ Ніла Анатоліївна, +38067-7955905,
nila.ukr@gmail.com, khrushch@khnu.km.ua
Горбатюк Катерина Володимирівна, +38067-311-43-06
(відповідальний секретар), conf.asme@ukr.net

Інформація для учасників конференції:
Для участі в конференції необхідно до 14 липня 2019 р.
пройти реєстрацію і здійснити подачу статті на
платформі EasyChair (див. розділ Вимоги до подання
матеріалів), а також відправити заявку для участі у
конференції на електронну пошту conf.asme@ukr.net
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)
Потреба у технічних засобах
Потреба у проживанні
Необхідність особистого
запрошення (надсилається
тільки електронний варіант)
E-mail
Телефон
Дата приїзду
Дата від’їзду

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

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.
Важливі дати:
до 14.07.2019 – подача анотації статті
до 21.07.2019 – подача повного тексту статті
до 04.08.2019 – інформування щодо попереднього
прийняття публікації
до 20.08.2019 –подача кінцевого варіанта статті
Організаційний внесок:
Оргвнесок очної участі покриває відвідування всіх
секцій, каву-брейк, друкований варіант програми
конференції та сертифіката учасника і становить 400 грн.
Для авторського колективу прийнятих статей до друку орієнтовна оплата публікації становить 150 євро.
Реквізити для сплати організаційного внеску будуть
надіслані авторам прийнятих статей до 22 вересня 2019р.

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.
Вимоги до оформлення матеріалів:
1. До публікації приймаються оригінальні статті, які
містять наукову новизну, раніше не публікувались та не
були подані для публікації до іншого видавництва.
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 посиланням
http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishi
ng/templates.html або на сайті конференції. При цьому з
нижнього колонтитула шаблона потрібно видалити
рядок XXX-X-XXXX-XXXX-X / XX / $ XX.00 © 20XX
IEEE, який є стандартним у шаблоні.
5. Стаття подається у doc (docx)-форматі.
6. Обсяг статті повинен становити 4-6 сторінок.
7. Допускається використання кольорових малюнків.
При цьому pdf-формат статті не може перевищувати 1
Мб.
8. Посилання мають бути оформлені відповідно до
IEEE-стилю:
https://development.standards.ieee.org/myproject/Public/myt
ools/draft/styleman.pdf
https://ztu.edu.ua/ua/science/files/1_IEEE-style.pdf
9. Посилання повинні бути в кількості не менше 10
джерел, і, за деяким виключенням, не старшими 10 років.
10. Самоцитування у переліку посилань не бажана і
допускається за необхідності в обсязі не більше 10%.
11. Кожен автор може входити до авторського
колективу не більше, ніж двох статей.
12. Авторський колектив може включати не більше, ніж
чотири автори.

13. Представлення презентації статті та доповідь хоча
б одного представника авторського колективу на
конференції є обов’язковою.
Вимоги до подання матеріалів:
1. Для подачі матеріалів авторам необхідно увійти в
систему EasyChair за посиланням
https://easychair.org/my/conference?conf=smtesm2019.
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 SMTESM-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.
Регламент проведення конференції:
4 жовтня 2019р. Заїзд і реєстрація учасників. Відкриття
конференції. Пленарне засідання.
5 жовтня 2019 р. Секційні засідання.
6 жовтня 2019 р. Підведення підсумків. Закриття
конференції. Від’їзд учасників.
Додаткова інформація:
Оплата за проїзд, проживання, харчування та екскурсійні
програми, які будуть організовані у вільний час від роботи
конференції, здійснюються учасниками конференції за
власний рахунок, або за рахунок організації, яка його
відрядила.

