
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Факультет економіки та менеджменту 
Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя запрошує Вас 
взяти участь у ІІ Міжнародній науково-
практичній конференції: «Трансформація 
бізнесу для сталого майбутнього: 
дослідження, діджиталізація та інновації» 
(ICBuTS-2022) із отриманням  

сертифіката участі 
(18 годин – 0,6 кредиту ECTS) 

 
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Трансформація суспільного виробництва 

та бізнес-процесів у контексті сталого 
розвитку. 

2. Індустрія 4.0: діджиталізація процесів 
управління бізнесом. 

3. Економіка знань як напрям інноваційного 
розвитку. 

4. Роль публічної влади у сучасних 
суспільно-політичних процесах. 

5. Виклики воєнного часу: економічні, 
соціально-психологічні, екологічні та 
освітні аспекти. 
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  
українська, англійська, польська 

 
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Рекомендовані організаційним комітетом 
доповіді у вигляді тез будуть опубліковані у 
збірнику матеріалів конференції або у вигляді 
наукових статей – в електронному науковому 
фаховому виданні «Соціально-економічні 
проблеми і держава» (категорія «Б»).  

Статті будуть опубліковані після 
рецензування. Пріоритет буде надано статтям 
англійською мовою.  

 

УМОВИ УЧАСТІ: 
 

Для участі в конференції необхідно:  
– зареєструватися за посиланням: 
https://forms.gle/13p73PcAxFEvmwSX8 ; 
 надіслати до 10 листопада 2022 року на 
електронну адресу оргкомітету 
(nauka.fem.tntu@gmail.com) тези або наукову 
статтю; 
 надіслати на електронну адресу 
оргкомітету копію квитанції про оплату. 

 
Форма проведення конференції: дистанційна 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 200 грн. при умові 
публікації тез або 500 грн. при умові публікації 
наукової статті. 
 

Організаційний внесок покриває витрати на: 
 публікацію тез у збірнику матеріалів 
конференції або статті в електронному 
науковому фаховому виданні «Соціально-
економічні проблеми і держава» (категорія «Б», 
Наказ МОН України від 02.07.2020 №886) 
українською, англійською або польською 
мовою; 
 програму конференції; 
 сертифікат учасника; 
 інші організаційні витрати. 

 
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: 

 
Одержувач: Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ 
ім. І. Пулюя) 
код отримувача: 05408102 
Банк: ДКСУ м. Київ  
р/р UA468201720313221004201008829 
Призначення платежу: Оплата за участь у 
науковій конференції ICBuTS2022 ПІП (повністю) 
номер телефону (вказати). 

Міністерство освіти і науки України  
Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя (Україна) 

Національна академія наук України (Україна) 
Університет Тузли (Боснія і Герцеговина) 

Університет імені Іштвана Сечені (Угорщина) 
Університет «Опольська Політехніка»  

(Республіка Польща) 
Вроцлавський економічний університет  

(Республіка Польща) 
Університет прикладних наук у м. Ниса  

(Республіка Польща) 
Університет Дунареа де Йос м. Галац 

(Румунія) 
Світовий університет миру  
ім. Вішванат Карад (Індія) 

Наукове товариство ім. Шевченка 
 

 
 

ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція  

 
«Трансформація бізнесу для 

сталого майбутнього: 
дослідження, діджиталізація 

та інновації» 
 
 

 

 

23-24 листопада 2022 року 
 

ТЕРНОПІЛЬ 



ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Марущак Павло, голова програмного 
комітету, Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пулюя; 

Сороківська Олена, співголова 
програмного комітету, Тернопільський 
національний технічний університет імені 
Івана Пулюя.  

 
ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ: 

 
Зелінська Анетта, Вроцлавський 

економічний університет, Республіка Польща;  
Козаревіч Еміра, Університет Тузли, Боснія 

і Герцеговина; 
Козаревіч Сафет, Університет Тузли, Боснія 

і Герцеговина;  
Барачкай Золтан, Університет імені 

Іштвана Сечені, Угорщина; 
Клеменс Бриґіда, Університет «Опольська 

Політехніка», Республіка Польща; 
Рокіта-Поскарт Діана, Університет 

«Опольська Політехніка», Республіка Польща; 
Ґрабовська Моніка, Вроцлавський 

економічний університет, Республіка Польща;  
Прадіп Кумар, Університет прикладних 

наук у м. Ниса, Республіка Польща; 
Єкатеріна Даніела Зека, Університет 

Дунареа де Йос м. Галац, Румунія; 
Равікумар Чітніс, МІТ Світовий університет 

миру ім. Вішванат Карад, Індія; 
Анджелі Сейн, МІТ Світовий університет 

миру ім. Вішванат Карад, Індія; 
Діана Е. Вулфолк Р., Університет CETYS, 

Мексика. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
Ціх Галина – голова організаційного комітету; 

Мельник Лілія – заступник голови 
організаційного комітету; 

Мартиняк Ірина – науковий секретар. 
 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 
Вишньовський Василь, Періг Ірина,  

Дмитрів Дмитро, Крамар Ірина,  
Криськов Андрій, Маркович Ірина,  

Мартиняк Ірина, Співак Сергій,  
Гарматій Наталія, Кіляр Олександра,  

Панухник Олена, Періг Ірина,  
Фалович Володимир, Семенюк Світлана, 

Щигельська Галина, Шерстюк Роман 
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 
Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя, 
46000, Тернопіль, вул. Руська, 56 

корпус № 2, к. 44 
тел. (0352) 51 97 18 

 
+38 (098) 374 37 37 Ірина Мартиняк 

+38 (067) 208 68 92 Олена Сороківська 
+38 (067) 350 25 29 Лілія Мельник 

 
 

Вимоги до статей для публікації у:  
- електронному науковому фаховому виданні 

«Соціально-економічні проблеми і держава» 
(категорія “Б”) розміщено на сайті 

http://sepd.tntu.edu.ua/ 
 

 
  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 
УДК (Times New Roman, 14 pt., bold, центрування 
по лівому краю) 
Ім’я та прізвище автора (ів) науковий ступінь, 
вчене звання мовою тез (Times New Roman, 
14 pt., bold, центрування по лівому краю)  
Організація, країна (Times New Roman, 14 pt, 
центрування по лівому краю), пропуск рядка 
12 pt. 
НАЗВА ДОПОВІДІ (Times New Roman, 14 pt., bold, 
центрування посередині, усі великі) пропуск 
рядка 12 pt. 
Ім’я та прізвище автора (ів), науковий 
ступінь, вчене звання англійською мовою 
(Times New Roman, 14 pt., bold, центрування по 
лівому краю) 
Організація, країна (Times New Roman, 14 pt, 
центрування по лівому краю), пропуск рядка 
12 pt. 
НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою (Times 
New Roman, 14 pt., bold, центрування посередині, 
усі великі), пропуск рядка 12 pt. 
Текст публікації (Times New Roman, 14 pt., 
центрування по ширині рядка, абзацний відступ 
– 1,25), пропуск рядка 12 pt. 
Перелік використаної літератури (Times New 
Roman, 14 pt., центрування по ширині рядка) слід 
оформляти в алфавітному порядку. 
Усі рисунки необхідно супроводжувати 
підрисунковими підписами, а таблиці повинні 
містити заголовки. 
Посилання в тексті слід подавати у круглих 
дужках із вказанням прізвища та ініціалів автора 
та року публікації праці. 
Відредаговані тези доповідей обсягом  
2-3  повні сторінки формуються на аркушах з 
полями 25 мм з усіх сторін. Тип шрифту Times 
New Roman, розмір  14 pt., інтервал – 
одинарний.  
Назва файлу повинна відповідати прізвищу 
першого автора на мові оформлення тез. 

 


