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Шановні колеги!
Оргкомітет має приємну нагоду запросити Вас на Міжнародну науковопрактичну інтернет-конференцію «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та
технології», яка відбудеться 3 - 5 березня 2021 року на базі кафедри економічної
кібернетики Національного авіаційного університету.
Мета конференції полягає в науковій апробації результатів теоретичних і
прикладних досліджень, які стосуються розробки та впровадження новітніх
математичних методів та моделей в системи управління економічними процесами, з
метою підвищення якості прийнятих управлінських рішень, моделювання складних
систем різної природи, використання інформаційних технологій в умовах цифрової
трансформації економіки України.
Наукова проблематика конференції:
1. Моделі та методи бізнес-аналітики в задачах управління економічними
системами.
2. Прикладні рішення бізнес-аналітики та цифрові технології в умовах
трансформації бізнес середовища.
3. Стратегія управління якістю даних в умовах Big Data: проблеми і метрики.
4. Цифровізація держрегулювання: юридична та бізнес-практика.
5. Бізнес-тренди: цифрові технології в маркетингу.
6. Розвиток ІТ технологій в умовах глобалізації світової економіки.
Оргкомітет:
Іванченко Надія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри економічної кібернетики ФЕБА,
Смерічевський Сергій Францович – доктор економічних наук, професор, в.о.
декана ФЕБА,
Олешко Тамара Іванівна – доктор технічних наук, професор, професор
кафедри економічної кібернетики ФЕБА,
Касьянова Наталія Віталіївна – доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економічної кібернетики ФЕБА,
Рогоза Микола Єгорович –доктор економічних наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнесекономіки та інформаційних систем ПУЕТ,
Heiets Iryna – Ph.D. in Economics and Corporate Management, Senior Lecture in
Aviation School of Engineering, RMIT University, Melbourne City campus, VIC, Australia
Zosimovych Nickolay – professor of Mechatronics Engineering Department,
Shantou University, China,
Edita Ropuszynska-Surma – PhD, Wroclaw University of Science and Technology,
Poland
Чумаченко Сергій Миколайович – доктор технічних наук, старший науковий
співробітник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач
кафедри інформаційних систем НУХТ.

Регламент проведення конференції:
1 лютого - 1 березня 2021 року – он-лайн реєстрація учасників конференції та
надання наукових матеріалів, розміщення тез доповідей на сайті конференції для
ознайомлення.
3-5 березня 2021 року – робота наукових секцій у форматі обміну коментарями.
10 березня – збірник тез доповідей конференції та сертифікати в електронному
вигляді будуть доступні на сайті.
Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА.
Тези доповідей надаються лише АНГЛІЙСЬКОЮ мовою.
Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають
тематиці конференції та принципам академічної доброчесності. Тези доповіді не
редагуються, за науковий зміст та оформлення матеріалів повністю відповідає автор.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Реєстрація учасників та надання матеріалів здійснюється за посиланням:
https://forms.gle/x67FXQ6RQBykDbhc8
Вимоги до оформлення тез доповідей
Приймаються до друку матеріали обсягом до 5 сторінок, оформлені на
форматі А5 та набрані у редакторі MS Word, у вигляді комп'ютерного файлу з
розширенням *doc. або *docx. Шрифт Times New Roman Cyr 10. Міжрядковий
інтервал – одинарний. Розмір файла – до 100 КБ.
Поля з усіх сторін по 1,5 см. Відступ при абзаці – 0,5 см. Рубрикація тез
доповідей повинна містити наступні дані:
- ініціали та прізвище автора та співавторів, назва організації, де працює чи
навчається автор(и) (вирівнювання по правому краю);
- назва тез (великими літерами, вирівнювання по центру);
- викладення матеріалів тез;
- список літератури, оформлений відповідно до діючих вимог (не обов’язково).
Ілюстрації до доповіді виконуються в електронному вигляді для демонстрації на
мультимедійному проекторі. Кожен учасник може бути автором (співавтором) не
більше трьох доповідей.
Назва файлів має бути підписана українською або англійською мовами відповідно
до прізвища та ініціалів учасника конференції.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Іванов О.А.,
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Національний авіаційний університет
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ
Під впливом глобальної економічної кризи у 2014 р. продовжилася започаткована у 2016 р. тенденція до
погіршення економічних показників України. [… текст…]
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Адреса оргкомітету: Україна, 03680, Київ, пр. Л. Гузара, 1, корп. 2, ауд. 301, тел.
(044) 406-78-10, (044) 406-77-90
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Подскребко Олександр Сергійович,
Тел. (099) 497-18-37, alexandr.podskrebko@gmail.com
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