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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Західноукраїнський національний університет 

Вінницький національний аграрний університет 

Жешувська політехніка 

Жешувський університет 

Благодійний фонд «Бізнес-інкубатор Тернопільщини» 

 

 

ПРОГРАМА 
 

міжнародної науково-практичної конференції 

«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК ФАКТОР 

ІННОВАЦІЙНОГО ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬСТВА» 

 
2-3 грудня 2021року 

 

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА 2021 



 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 
Голова – Галина ЦІХ, декан факультету економіки та менеджменту, 

к.е.н., доцент; 

Співголови:  

Володимир ВОВК, професор кафедри економічної кібернетики ЛНУ 

ім. І.Франка, д.е.н., професор.;  

Дмитро ДМИТРІВ, завідувач кафедри економічної кібернетики 

ТНТУ ім. І.Пулюя, к.т.н., доцент; 

Леся БУЯК, завідувач кафедри економічної кібернетики та 

інформатики ЗУНУ, д.е.н., професор; 

Роман РОГАТИНСЬКИЙ, професор кафедри автомобілів ТНТУ ім. 

І.Пулюя, д.т.н., професор;  

Члени програмного комітету: 

Іванна БАКУШЕВИЧ, професор кафедри економічної кібернетики 

ТНТУ ім.І.Пулюя, к.е.н., професор.; 

Євгеніуш МОЧУК, доктор габ., професор Жешувської політехніки; 

Кристина ЛЕСНЯК-МОЧУК, доктор габ., професор Жешувського 

університету; 

Світлана КОЛЯДЕНКО, д.е.н., професор кафедри економічної 

кібернетики та інформатики Вінницького національного аграрного 

університету; 

Зоряна АРТИМ-ДРОГОМИРЕЦЬКА, в.о. завідувача кафедри 

економічної кібернетики, к.е.н, доцент кафедри економічної кібернетики, 

Львівський національний університет ім.І.Франка; 

Мирослав ДАЦКО к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики, 

Львівський національний університет ім.І.Франка; 

    

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Голова – Дмитро ДМИТРІВ, завідувач кафедри економічної 

кібернетики ТНТУ, к.т.н., доцент;  

Члени - науково-педагогічні працівники кафедри економічної 

кібернетики ТНТУ: заступник завідувача кафедри економічної кібернетики, 

старший викладач Любов ГАЦ; к.е.н., професор Іванна БАКУШЕВИЧ; 

к.е.н., доцент Наталія ГАРМАТІЙ; к.е.н., доцент Наталія РІЗНИК; к.е.н., 

доцент Олена БЕРЕСТЕЦЬКА; к.е.н., старший викладач Ірина МАРТИНЯК; 

асистент Олена КОВАЛЬЧИК. 

 

Науковий секретар конференції – к.е.н., доцент кафедри 

економічної кібернетики Наталія ГАРМАТІЙ. 
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НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 

1. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку цифрової економіки. 

2. Сучасні комунікації та оцінка якості управління. 

3.Економіко-математичне моделювання та вимірювання ефективності 

діджиталізації суспільства. 

4. Міжнародні інтеграційні процеси в умовах цифрової трансформації 

бізнесу-науки-освіти- влади. 

5. Інноваційний розвиток економічних систем в умовах цифрової економіки. 

 

Адреса оргкомітету: 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 

електронна  адреса  оргкомітету 

 kiber2020tntu@gmail.com 
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Регламент роботи конференції*: 

 

2 грудня 2021 року  

Формат проведення – дистанційно 

 

10:50 – 11:00 реєстрація 

учасників 

 

Онлайн доступ Zoom 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/84207801623?pwd

=MnRwdkNpN3hnbEpHMHBhb3pBWkNDU

T09 

 

Meeting ID: 842 0780 1623 

Passcode: 12345 

 

сторінка кафедри  економічної кібернетики 

ТНТУ ім.І.Пулюя у ФБ 

https://www.facebook.com/ec.cyb.tntu/posts/1

046177572474130 

 

 

11.00 – 11.30 відкриття 

конференції 

11.30 – 15.30 пленарне 

засідання 

Онлайн доступ Zoom 

 

 

сторінка кафедри  економічної кібернетики 

ТНТУ ім.І.Пулюя у ФБ 

https://www.facebook.com/ec.cyb.tntu/posts/1

046177572474130 

 

модератори конференції: к.е.н., доцент 

кафедри економічної кібернетики ТНТУ 

ім.І.Пулюя 

Наталія Гарматій 
к.е.н., старший викладач кафедри економічної 

кібернетики 

Ірина Мартиняк 

   

  

https://www.facebook.com/ec.cyb.tntu/posts/1046177572474130
https://www.facebook.com/ec.cyb.tntu/posts/1046177572474130
https://www.facebook.com/ec.cyb.tntu/posts/1046177572474130
https://www.facebook.com/ec.cyb.tntu/posts/1046177572474130
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Відкриття конференції 

 

 

Вітальне слово: 

 
11.05 – 11.10 Ціх Галина 

декан факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доцент 

Тернопільський національний технічний університет імені 

Івана Пулюя 

11.10 – 11.15 

 

Дмитрів Дмитро 

завідувач кафедри економічної кібернетики, к.т.н., доцент 

Тернопільський національний технічний університет імені 

Івана Пулюя 

11.15 – 11.25 Вовк Володимир 

професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., 

професор,  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

11.25 – 11.30 Рогатинський Роман  

професор  кафедри автомобілів, д.т.н., професор 

Тернопільський національний технічний університет імені 

Івана Пулюя 

 

Пленарне засідання 2  грудня 2021 р. 

Виступи спікерів 
(регламент до 15 хв., обговорення до 7 хв.): 

 

11.30 – 11.45 Лесняк-Мочук Кристина  
д-р габ., професор 

Жешувський університет 

Тема виступу: Threats of surveillance capitalism 

 
11.45 –  12.00 Мочук Євгеніуш  

д-р габ., професор  

Жешувська політехніка 

Тема виступу: Uzależnienie młodzieży od Internetu jako 

problem społeczny młodzieży 

 

12.00 – 12.15 Коляденко Світлана 

професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професор  

Вінницький національний аграрний університет 

Тема виступу: Економіка класична – економіка цифрова: 

теоретичні відмінності 
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12.15 – 12.30 Буяк Леся 

завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики, 

д.е.н., професор  

Західноукраїнський національний університет 

Тема виступу: Моделі оцінювання економічного потенціалу 

агропромислових підприємств 
 

12.30 – 12.45 Кишакевич Богдан  
завідувач кафедри економіки та менеджменту, д.е.н., професор  

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка 

Тема виступу: Використання теорії катастроф для 

оцінювання фінансової стійкості банківської системи 
 

12.45 – 13.00 Ковалевські Тадеуш 

д-р 

Державна вища школа інформатики та підприємництва в 

Ломжі  

Тема виступу: Selected aspects of the functioning of 

organizational cultures in the economy 4.0 
 

13.00 – 13.15 Голоюха Галина 

директор ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз».  

Тема виступу: Особливості діяльності, менеджменту та 

цифровізації послуг ДП «ГАЗПОСТАЧ» 
 

13.15 – 13.30 Ясінська Ірина 

керуючий ТВБВ10019/07 АТ «Ощадбанк» м.Тернопіль. 

Тема виступу: Використання сучасних  цифрових 

технологій у банківській системі України 
 

13.30 – 13.45 Кобець Віталій 

професор кафедри інформатики, програмної інженерії та 

економічної кібернетики, д.е.н., професор  

Херсонський державний університет  

Тема виступу: Модель атоматизованого фінансового 

консультанта для цифрового страхування інвестиційних 

портфелів 
 

13.45 – 14.00 Дмитрів Дмитро 

завідувач кафедри економічної кібернетики, к.т.н., доцент  

Тернопільський національний технічний університет імені 

Івана Пулюя  

Тема виступу: Можливості та загрози діджиталізації 

міжнародних вантажних автомобільних  перевезень 



 

 3 

Виступи доповідачів 
Регламент доповіді – до 15 хв. 

 

14.00 – 14.15 

 
Юлія Волобуєва 
студентка-магістрантка кафедри економічної кібернетики  

Тернопільський національний технічний університет імені 

Івана Пулюя 

Тема доповіді: Імплементація методів статистичного 

аналізу у дослідженні фінансового ринку національної 

економіки  

 

14.15 – 14.30 

 
Лілія Крицька  

студентка-магістрантка кафедри економічної кібернетики  

Тернопільський національний технічний університет імені 

Івана Пулюя 

Тема доповіді: Застосування математичних методів у 

менеджменті страхових компаній інструментарієм 

кластерного аналізу 

 

14.30 – 14.45 

 
Роксолана Стрельбіцька 

студентка кафедри економічної кібернетики  

Тернопільський національний технічний університет імені 

Івана Пулюя 

Тема доповіді: Моделювання рейтингової оцінки 

діяльності провідних національних компаній. 

 

14.45 –  15.00 

 
Артур Парушевскі 

студент кафедри економічної кібернетики  

Тернопільський національний технічний університет імені 

Івана Пулюя 

Тема доповіді: Міжнародний досвід пенсійного 

забезпечення в умовах цифрової трансформації влади 

 

15.00 – 15.15 

 
Олена Островська 

студентка кафедри економічної кібернетики  

Тернопільський національний технічний університет імені 

Івана Пулюя 

Тема доповіді: Тенденції хмарних технологій в економіці 

 
15.15 – 15.30 Підбиття підсумків першого дня роботи конференції 

Дмитрів Дмитро 
завідувач кафедри економічної кібернетики 

 


