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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Факультет економіки та менеджменту та 

кафедра економічної кібернетики ТНТУ 

запрошують Вас взяти участь у роботі ІІІ 
міжнародної науково-практичної конференції 

молодих учених та студентів «Цифрова 

економіка як фактор інновацій та сталого 

розвитку суспільства». 
 

Робочі мови конференції: 

українська, англійська, польська. 

Форма проведення конференції: 

дистанційна 

За результатами проведення конференції 

буде видано електронний збірник матеріалів, 

який буде розміщено в інституційному 

репозитарії ТНТУ ELARTU. 

 

Учасники отримають електронні 

сертифікати участі 

(12 годин – 0,4 кредиту ECTS) 

 
НАПРЯМКИ РОБОТИ: 

1. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку 

цифрової економіки. 

2. Сучасні комунікації та оцінка якості 

управління в умовах невизначеності; 

3. Економіко-математичне моделювання та 

вимірювання ефективності діджиталізації 

суспільства. 

4. Міжнародні інтеграційні процеси та 

цифрова трансформація бізнесу-науки-освіти- 

влади  в умовах нестабільності; 

5. Інноваційний розвиток економічних 

систем в умовах цифрової економіки. 

6. Логістика в контексті цифрової 

трансформації 

УМОВИ УЧАСТІ 
Для участі в конференції необхідно до 30 

листопада 2022 р. : 

1. заповнити реєстраційну форму за 

посиланням  

https://forms.gle/xXbBNySYnWjvTBy17  

(українською мовою)  

https://forms.gle/FyDKJhfe3E1rmsoA7  

(англійською мовою) 

2. направити тези конференції на електронну 
адресу оргкомітету 

(kiber2020tntu@gmail.com): 

 електронну версію відредагованих тез  

 копію квитанції про оплату оргвнеску. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:  

Вартість участі  оргвнеску у конференції - 

200 грн.; 

для студентів ВНЗ та аспірантів - 100 грн.; 

для студентів коледжів та учнів – 

безкоштовно. 

Оргвнесок покриває витрати на: 

 опублікування тез конференції та 

отримання доступу до електронного 

збірника матеріалів; 

 програму конференції; 

 сертифікат учасника; 

 інші організаційні витрати. 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: 

Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя  

46001, вул. Руська, 56, м. Тернопіль,  

код 05408102 

Банк: ДКСУ м. Київ 

р/р UA468201720313221004201008829 

Призначення платежу: за наукове видання тез 

конференції  шифр: kiber2022 (вказати ПІП). 

https://forms.gle/xXbBNySYnWjvTBy17
https://forms.gle/FyDKJhfe3E1rmsoA7


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 
УДК (Times New Roman, 12 pt., bold, 
центрування по лівому краю). 
Ініціали та прізвище автора (ів) науковий 
ступінь, вчене звання мовою тез (Times New 
Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому 
краю) (канд. техн. наук – Ph.D.;  
доц. – Assoc. Prof.; докт. техн. наук – Dr.; проф. 
– Prof.).  
Організація, країна (Times New Roman, 12 pt, 
центрування по лівому краю), пропуск рядка 10 
pt.  
Якщо автор студент або аспірант – вказати 
наукового керівника  
НАЗВА ДОПОВІДІ (Times New Roman, 12 pt., 
bold, центрування посередині) пропуск рядка 10 
pt. 
Ініціали та прізвище автора (ів), науковий 
ступінь, вчене звання англійською мовою 
(Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по 
лівому краю) 
Організація, країна англійською мовою (Times 
New Roman, 12 pt, центрування по лівому 
краю), пропуск рядка 10 pt.  
НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою 
(Times New Roman, 12 pt., bold, центрування 
посередині), пропуск рядка 10 pt. 
Текст публікації. (вирівнювання по ширині) 
Література (Times New Roman, 12 pt., bold, 
центрування по ширині рядка). 

 

Відредаговані тези доповідей обсягом 23  

повні сторінки друкуються на листках 
формату А4 з полями 25 мм з усіх сторін, 
інтервал – одинарний, абзацний відступ 1,25. 
Назва файлу повинна відповідати прізвищу 
першого автора мовою оформлення тез. 

 

Учасники конференції мають можливість за 

результатами доповіді опублікувати свої 

статті у «Галицькому економічному 

віснику». 

Вимоги до написання статей доступні за 

посиланням: 

https://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/pu

blication/gev 
 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова – Галина ЦІХ, декан факультету 
економіки та менеджменту ТНТУ ім.І.Пулюя, 
к.е.н., доцент; 
 
Співголови:  
Володимир ВОВК, професор кафедри 

економічної кібернетики ЛНУ ім. І.Франка, 

д.е.н., проф.;  

Дмитро ДМИТРІВ, завідувач кафедри 

економічної кібернетики ТНТУ ім. І.Пулюя, 

к.т.н., доцент; 

Роман РОГАТИНСЬКИЙ, професор кафедри 

автомобілів ТНТУ ім. І.Пулюя, д.т.н., професор.  

 
Члени програмного комітету: 

Іванна БАКУШЕВИЧ, к.е.н., професор, 
Україна; 
Євгеніуш МОЧУК, доктор габ., професор, 
Польща; 
Кристина ЛЕСНЯК-МОЧУК, доктор габ., 
професор, Польща; 
Світлана КОЛЯДЕНКО, д.е.н., професор 
Україна; 
Тетяна НЕСКОРОДЄВА – завідувач кафедри 
інформаційних технологій ДНУ ім. В.Стуса  
д.т.н., доцент, Україна ; 
Наталія ГАВКАЛОВА- завідувач кафедри 
державного управління, публічного 

адміністрування та економічної політики ХНЕУ 
ім.С.Кузнеця; д.е.н., професор, Україна; 
Леся БУЯК, завідувач кафедри економічної 
кібернетики та інформатики ЗУНУ д.е.н., 
професор, Україна; 
Зоряна АРТИМ-ДРОГОМИРЕЦЬКА,, завідувач 
кафедри економічної кібернетики ЛНУ 
ім.І.Франка, к.е.н, доцент, Україна; 
Мирослав ДАЦКО к.е.н., доцент, Україна; 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова – Дмитрів Д.В., завідувач кафедри 
економічної кібернетики ТНТУ, к.т.н., доцент  
 

Члени організаційного комітету: 

 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, тел. 0677354554 

Адреса оргкомітету: 

Тернопільський національний технічний 

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

Детальнішу інформацію щодо 

проведення конференції розміщено за 

посиланням: 
 сайт конференції https://digital-economy-konf-

tntu.business.site  

 cайт кафедри економічної кібернетики ТНТУ 

ім.І.Пулюя  kaf-ek.tntu.edu.ua;  

 Фейсбук сторінка кафедри економічної 

кібернетики ТНТУ ім.І.Пулюя: 

https://www.facebook.com/ec.cyb.tntu/ 
Instagram сторінка кафедри economy_tntu 

https://digital-economy-konf-tntu.business.site/
https://digital-economy-konf-tntu.business.site/
http://kaf-ek.tntu.edu.ua/

