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Øàíîâíi êîëåãè!
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15 - 16 êâiòíÿ 2021 ð.

Ðîáî÷i ìîâè êîíôåðåíöi¨ - óêðà¨íñüêà, àíãëiéñüêà.

Ôîðìà ó÷àñòi - äèñòàíöiéíà.

ÒÅÌÀÒÈ×ÍI ÍÀÏÐßÌÊÈ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖI
1. Àêòóàëüíi ïðîáëåìè òà êîíöåïòóàëüíi ìîäåëi ðîçâèòêó ñó÷àñíèõ åêîíîìi÷íèõ ñèñòåì.
2. Ìàòåìàòè÷íå ìîäåëþâàííÿ òà îá÷èñëþâàëüíi ìåòîäè â åêîíîìiöi.
3. Iíôîðìàöiéíi ñèñòåìè òà òåõíîëîãi¨ â åêîíîìiöi.
4. Ìåòîäè òà ìîäåëi ïðèéíÿòòÿ ðiøåíü â åêîíîìiöi.
5. Ñó÷àñíi òåíäåíöi¨ òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó öèôðîâî¨ åêîíîìiêè.
6. Ìåòîäè÷íi àñïåêòè âèêëàäàííÿ åêîíîìiêî-ìàòåìàòè÷íèõ òà êîìï'þòåðíî-iíôîðìàöiéíèõ
äèñöèïëií ó âèùié øêîëi.

Ó×ÀÑÒÜ Ó ÊÎÍÔÅÐÅÍÖI
Äëÿ ó÷àñòi â ðîáîòi êîíôåðåíöi¨ íåîáõiäíî íàäiñëàòè äî
àäðåñó ecomod@chnu.edu.ua:



ðå¹ñòðàöiéíó ôîðìó;



òåçè äîïîâiäi ó ôîðìàòi *.doc àáî *.docx;



êâèòàíöiþ ïðî îïëàòó îðãàíiçàöiéíîãî âíåñêó.

9 êâiòíÿ 2021 ð. âêëþ÷íî

íà

ÎÏËÀÒÀ
Îïëàòà îðãàíiçàöiéíîãî âíåñêó

150 ãðí.

(âêëþ÷à¹ ñåðòèôiêàò ó÷àñíèêà, çáiðíèê ìàòåðià-

ëiâ êîíôåðåíöi¨ i ïîøòîâi âèòðàòè) òà äîäàòêîâîãî çáiðíèêà (çà áàæàííÿì àâòîðiâ) -

50 ãðí.

çäiéñíþþòüñÿ øëÿõîì ïîøòîâîãî ïåðåêàçó çà âêàçàíîþ íèæ÷å àäðåñîþ.
58025, ì. ×åðíiâöi
âóë. Äåìîêðàòè÷íà 2, êâ. 15
ßðîøåíêî Îëåíà Iâàíiâíà
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: îðãâíåñîê ó÷àñíèêà êîíôåðåíöi¨ (âêàçàòè ïðiçâèùå òà iíiöiàëè).
Çáiðíèê ìàòåðiàëiâ êîíôåðåíöi¨ áóäå íàäiñëàíèé âñiì ó÷àñíèêàì íà ïîøòîâó àäðåñó, âêàçàíó
ó çàÿâöi, ïðîòÿãîì 20 äíiâ ïiñëÿ ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíöi¨.

ÎÔÎÐÌËÅÍÍß ÌÀÒÅÐIÀËIÂ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖI
Ìàòåðiàëè

êîíôåðåíöi¨

ôîðìàòó À4 (210

×297

(1

ïîâíà

ñòîðiíêà

ó ìàòåðiàëè äîïîâiäi ÿê îêðåìèé íåçàëåæíèé

ìì, âñi ïîëÿ - 20 ìì)

îá'¹êò, ïiä ÿêèì îáîâ'ÿçêîâî ìiñòèòüñÿ ïîÿñíþ-

ïîâèííi ìiñòèòè:

âàëüíèé ïiäïèñ iç íîìåðîì ðèñóíêà. Ôîðìóëè

- ïðiçâèùå òà iíiöiàëè àâòîðà (11 ïò, æèð-

ïîâèííi áóòè íàáðàíi â ðåäàêòîði MathType (11

íèé, êóðñèâ, âèðiâíþâàííÿ ïðàâîðó÷);

ïò).

- â÷åíå çâàííÿ òà íàóêîâèé ñòóïiíü àâòî-

×åðåç îäèí iíòåðâàë:

ðà, ïîñàäà, îðãàíiçàöiÿ (11 ïò, êóðñèâ, âèðiâíþ- ëiòåðàòóðà, íà ÿêó â òåêñòi ¹ ïîñèëàí-

âàííÿ ïðàâîðó÷);

íÿ (10 ïò, êóðñèâ, âèðiâíþâàííÿ ëiâîðó÷), ïî-

×åðåç îäèí iíòåðâàë:
- çàãîëîâîê

âèííà áóòè îôîðìëåíà çãiäíî äåðæàâíîãî ñòàí-

(11 ïò, æèðíèé, öåíòðîâàíèé,

äàðòó Óêðà¨íè ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 7.1:2006 "Ñèñòåìà

ïðîïèñíèìè ëiòåðàìè);

ñòàíäàðòiâ ç iíôîðìàöi¨, áiáëiîòå÷íî¨ òà âèäàâ-

×åðåç îäèí iíòåðâàë (11 ïò, øðèôò Times

íè÷î¨ ñïðàâè. Áiáëiîãðàôi÷íèé çàïèñ. Áiáëiî-

New Roman, âiäñòóï - 10 ìì (êíîïêó òàáóëÿöi¨

ãðàôi÷íèé îïèñ. Çàãàëüíi âèìîãè òà ïðàâèëà

íå âèêîðèñòîâóâàòè), ìiæðÿäêîâèé iíòåðâàë -

ñêëàäàííÿ".

1):
- îñíîâíèé ìàòåðiàë. Ðèñóíêè ïîâèííi áó-

Ïðèêëàä

îôîðìëåííÿ

òè âèêîíàíi ó ãðàôi÷íèõ ðåäàêòîðàõ, ñóìiñíèõ

ìàòåðiàëiâ

ç òåêñòîâèì ðåäàêòîðîì MS Word, âñòàâëåíi

www.emm.cv.ua.

êîíôåðåíöi¨

åëåêòðîííî¨

çíàõîäèòüñÿ

âåðñi¨

íà

ñàéòi

Çâåðíiòü óâàãó!
1. Çà çìiñò ìàòåðiàëiâ êîíôåðåíöi¨ âiäïîâiäàëüíiñòü íåñå àâòîð.
2. Ìàòåðiàëè, ÿêi íå âiäïîâiäàþòü òåìàòèöi êîíôåðåíöi¨ òà íå îôîðìëåíi çãiäíî ç óêàçàíèìè
âèìîãàìè ðîçãëÿäàòèñü îðãêîìiòåòîì íå áóäóòü.
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Реєстраційна форма
УЧАСНИКА VII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
„МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ”
Прізвище
Ім’я
По батькові
Назва доповіді
Тематичний напрямок доповіді :
(виберіть необхідний)

Організація
Адреса організації
Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Контактний телефон
Адреса, на яку буде надісланий
збірник матеріалів конференції
Потреба у додаткових збірниках*
Потреба у сертифікаті про участь
Як отримали інформацію про проведення конференції?

1. Актуальні проблеми та концептуальні
моделі розвитку сучасних економічних
систем.
2. Математичне моделювання та обчислювальні методи в економіці.
3. Інформаційні системи та технології в
економіці.
4. Методи та моделі прийняття рішень в
економіці.
5. Сучасні тенденції та перспективи розвитку цифрової економіки.
6. Методичні аспекти викладання економіко-математичних та комп'ютерноінформаційних дисциплін у вищій школі.

вказати кількість додаткових збірників
– так (вказати необхідні прізвища);
– ні
– сайт www.emm.cv.ua;
– електронне повідомлення;
– інший варіант.

* Оплата однієї публікації включає отримання одного примірника матеріалів
роботи VIІ Міжнародної науково-методичної конференції „Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”. Оплата за додатковий збірник складає 50 грн.

Іваненко І.М.,
доцент, к.е.н.,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ РОЗВИТКУ МІСТА
Муніципальний маркетинг у рамках соціально-етичної концепції несе значне етичне та
відповідальне навантаження та формує основи громадянського суспільства як особливо якісного
стану суспільства, заснованого на розвинутих формах самоорганізації та саморегулювання.
Починаючи з соціально-етичної концепції, муніципальний маркетинг базується на плануванні,
розробці і впровадженні маркетингових програм, процесів і заходів з урахуванням їх широти
і взаємозалежності. Сучасний підхід у муніципальному маркетингу – це підхід, в якому робиться
спроба визнати і збалансувати різні компетенції і складності маркетингової діяльності на рівні міста.
Динаміка розвитку міста як системи взаємопов'язаних складових (соціальної, економічної,
екологічної та культурної), може бути представлена у вигляді системи звичайних диференціальних
рівнянь (1):
S  t   f S t , S  t  , E  t  , L  t  , K t   ,


E t   f E t, S t  , E t  , L t  ,

L t   f L t, E t  , L t  ,


K t   f K t, S t  , E t  , K t  ,

(1)

де S t  , E t  , L t  , K t  – функціональні «коефіцієнти», що описують соціальну, економічну, екологічну
та культурну компоненти в організації міста як об’єкта дослідження; S  t  
dL  t 

dS  t 
dt

,

E t  

dE  t  ,
dt

, K t     ; fS t, S t  , E t  , L t  , K t  , fE t, S t  , E t  , L t  , K t  , f L t, E t  , L t  ,
dt
dt
f K  t , S  t  , E  t  , K  t   – деякі функції, що відображують динаміку взаємного впливу змінних моделі

L t  

dK t

(соціальної, економічної, екологічної та культурної компоненти).
Для
розв’язання
системи
(1)
її
потрібно
доповнити
початковими
даними
SSt t00SS00, ,EEt t00EE0 0, ,LLt t00LL0 0, ,KKt t00KK0 0 . В такій постановці отримуємо задачу Коші.
Розвиток міста здійснюється під впливом відповідних параметрів управління (якість
муніципального управління, якість життя, інвестиційного та підприємницького клімату, якості умов
перебування. Задаючи конкретний управлінський вплив, будемо отримувати конкретні процеси зміни
станів системи або конкретні траєкторії системи. Вибір параметрів керування u  t   (u1 (t ),..., ur (t )) ,
як правило, відбувається в умовах обмеженості ресурсів керування, тобто u  t  U , де U  t  – задана
множина.
Для вибору оптимального управління та відповідної оптимальної траєкторії, що є складовими
оптимального процесу, необхідно мати критерій ефективності («якості») допустимих процесів. Цей
критерій полягає у максимізації (чи мінімізації) деякого функціонала Ф (числової функції, заданої на
векторному просторі), залежного як від управління, так і від траєкторії руху системи (оскільки
траєкторія повністю визначається вибором управління, то часто цільовий функціонал вважають
залежним лише від управління u(t ) ). Прийнято використовувати функціонали трьох типів:
інтегральний термальний та змішаний, використовуючи які отримуємо задачу Лагранжа, Майєра та
Больца відповідно [1, с.33].
Розв’язок задачі оптимального управління динамічною системою розвитку міста за моделлю
«Комфортне місто» забезпечить бажану траєкторію розвитку міста в рамках соціально-етичної
концепції муніципального маркетингу.
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