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«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА» 

 

 
Напрями роботи конференції 

 

1. Машинне навчання та Big Data аналітика. 
2. Системи штучного інтелекту в економіці. 

3. Цифрові трансформації в економіці та державному управлінні. 

4. Електронна освіта. 
5. Безпека цифрової економіки. 

6. Кількісні методи в економіці. 

7. Розвиток суспільства в контексті цифровізації економіки. 

 

 

 

 

 
Робочі мови конференції – українська, англійська, російська 



ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова програмного комітету: 

Лук’яненко Д. Г., д.е.н., професор, ректор ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». 

 

Заступники голови програмного комітету: 

Ващаєв С. С., к.е.н., доцент, директор навчально-наукового інституту «Інститут 

інформаційних технологій в економіці» ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». 

Матвійчук А. В., д.е.н., професор, генеральний директор Наукового парку КНЕУ. 

 

Члени програмного комітету: 

Вітлінський В. В., д.е.н., професор, професор кафедри економіко-математичного 

моделювання Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 

Грицюк П. М., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Національного 

університету водного господарства та природокористування. 

Гур’янова Л. С., д.е.н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики Харківського 

національного економічного університету імені Симона Кузнеця. 

Камінський А. Б. д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Клебанова Т. С., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського 

національного економічного університету імені Симона Кузнеця. 

Ковальчук К. Ф., д.е.н., професор, декан факультету економіки та менеджменту 

Національної металургійної академії. 

Лук’яненко І. Г., д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 

кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Лисенко Ю. Г., д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, директор Навчально-

наукового інституту інноваційних технологій управління ВНЗ Укооспілки «Полтавський 

університет економіки та торгівлі». 

Максишко Н. К., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького 

національного університету. 

Меркулова Т. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та 

прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

Москардіні А., к.е.н., професор, професор кафедри архітектури, інженерії та будівництва 

Університету Нортумбрія, Ньюкасл-апон-Тайн, Великобританія. 

Новікова О. Ф., д.е.н., професор, заступник директора Інституту економіки промисловості 

НАН України. 

Скрипниченко М. І., д.е.н., професор,член-кореспондент НАН України, головний науковий 

співробітник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку Інституту 

економіки та прогнозування Національної академії наук України. 

Соловйов В. М., д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної 

математики ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». 

Черняк О. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

  



ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Участь у конференції безкоштовна. 

Проїзд, проживання і харчування учасники конференції оплачують самостійно. У разі 

потреби може здійснюватися бронювання місць у готелі. 
 

Заявка на участь в конференції заповнюється он-лайн на офіційному сайті: 

https://sites.google.com/kneu.edu.ua/digital-economy-kneu 
 

Матеріали конференції необхідно надіслати на електронну адресу 

digital_economy@kneu.edu.ua до 10 жовтня 2019 року. 
 

За результатами конференції планується опублікувати електронний збірник, який буде 

розміщено в електронному архіві (інституційному репозитарії) ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана" 
 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції 
1. До друку приймаються роботи, підготовлені однією з трьох робочих мов конференції - українською, 

англійською або російською, у редакторі Microsoft Word (формат *.doc або *.docx). Файл має бути 

названий прізвищем автора (латинськими літерами).  
2. Обсяг матеріалів повинен складати 2 - 4 сторінки А4 (включаючи рисунки, таблиці та список   

використаних джерел). Сторінки не нумеруються. 

3. Поля тексту: верхнє - 20 мм , нижнє - 20 мм , ліве - 20 мм , праве - 20 мм ; абзацний відступ - 1,25 см. 
Шрифт Times New Roman, розмір - 14 пт. 

4. При підготовці матеріалів дотримуються наступних правил: 

4.1. Прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи вказується у правому 

верхньому куті з одинарним інтервалом. Прізвище (прізвища) авторів виділяються жирним шрифтом. 
4.2. Через один рядок великими літерами друкується назва тез доповіді (жирний шрифт, одинарний 

інтервал) 

4.3. Через один рядок друкується основний текст тез (шрифт звичайний, інтервал – 1,5). 
4.4. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу (шрифт звичайний, 

інтервал – 1,5). 

5. У тексті необхідно дотримуватись термінології, визначеної державним стандартом. Якщо 
використовується новий термін (визначення) або абревіатура, слід розшифрувати та пояснити їх. 

6. Формули, рисунки, таблиці повинні мати наскрізну нумерацію. Не нумеруються формули, якщо на них немає 

посилання в тексті. Посилання на таблиці, формули, літературні джерела подаються по тексту у квадратних 

дужках. 
7. Формули набираються у редакторі формул Microsoft Equation як окремий об'єкт. Рекомендовано 

дотримуватися наступних розмірів у редакторі формул: змінна — 14 пт, великий індекс — 10 пт, малий 

індекс — 8 пт, великий символ — 18 пт, малий символ — 14 пт. Не допускається використання формул 

у вигляді зображень (сканів). Великі формули повинні бути розбиті на декілька рядків. 

8. Нумерацію таблиці слід вирівнювати по правому краю. Таблиці допускається друкувати шрифтом 

розміром 12пт з одинарним інтервалом. 

9. Рисунки подаються у вигляді об’єктів (скани зображень не допускаються). Нумеруються та 
підписуються рисунки знизу. 

 

Зразок оформлення матеріалів конференції 

Осипова О. І. 

к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ 

 

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
[Текст] 

 

Список використаних джерел 

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції розміщено також на офіційному сайті 

конференції. 

https://sites.google.com/kneu.edu.ua/digital-economy-kneu
mailto:digital_economy@kneu.edu.ua


 

До відома авторів:  

1. Матеріали конференції друкуються у редакції автора. Відповідальність за зміст та 

оригінальність тексту несе автор.  

2. Роботи, оформлені з порушенням вищенаведених вимог і правил до публікації не 

приймаються. 

3. Роботи студентів друкуються тільки у співавторстві з науковим керівником. 

4. Остаточне рішення щодо рекомендації надісланих робіт до друку залишається за 

організаційним комітетом. 

 

 

КОНТАКТИ 
 
 

Модератор: Осипова Ольга Ігорівна 

Тел.: +38 (073) 155 3740 

E-mail: digital_economy@kneu.edu.ua 

 

 

 

mailto:digital_economy@kneu.edu.ua

	17—18 жовтня 2019 року запрошують до міста Києва на
	Напрями роботи конференції
	6. Кількісні методи в економіці.
	ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
	Голова програмного комітету:
	Лук’яненко Д. Г., д.е.н., професор, ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
	Заступники голови програмного комітету:
	Ващаєв С. С., к.е.н., доцент, директор навчально-наукового інституту «Інститут інформаційних технологій в економіці» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
	Матвійчук А. В., д.е.н., професор, генеральний директор Наукового парку КНЕУ.
	Члени програмного комітету:
	Вітлінський В. В., д.е.н., професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
	Грицюк П. М., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Національного університету водного господарства та природокористування.
	Гур’янова Л. С., д.е.н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Симона Кузнеця.
	Камінський А. Б. д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
	Клебанова Т. С., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Симона Кузнеця.
	Ковальчук К. Ф., д.е.н., професор, декан факультету економіки та менеджменту Національної металургійної академії.
	Лук’яненко І. Г., д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія».
	Лисенко Ю. Г., д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління ВНЗ Укооспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі».
	Максишко Н. К., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету.
	Меркулова Т. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
	Москардіні А., к.е.н., професор, професор кафедри архітектури, інженерії та будівництва Університету Нортумбрія, Ньюкасл-апон-Тайн, Великобританія.
	Новікова О. Ф., д.е.н., професор, заступник директора Інституту економіки промисловості НАН України.
	Скрипниченко М. І., д.е.н., професор,член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України.
	Соловйов В. М., д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет».
	Черняк О. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
	ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
	КОНТАКТИ



