
 

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 

(044) 424-13-86 

 
Секретаріат:  
 Гримальська Марина Миколаївна – заступник 
декана факультету інформаційних систем та 
технологій Європейського університету 
тел. 067-508-07-47 
 

Коробка Юлія Вікторівна – секретар факультету 

економіки та менеджменту Європейського 

університету 

тел. 063-32-66-501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Організаційний комітет конференції 
 

 
 
Голова оргкомітету - Тимошенко О.І., д.філос.н., професор, 
Голова Асоціації навчальних закладів  України приватної 
форми власності, ректор Європейського університету.  
 

Заступники голови оргкомітету: 
Ягодзінський С.М., д.філос.н., проф., проректор з навчально-
методичної роботи  Європейського університету; 
Тимошенко М.О., к.ю.н., доцент, проректор з юридичних 
питань та міжнародних зв’язків Європейського 
університету. 

Члени оргкомітету: 
 

Кургузенкова Л.А., к.е.н., доцент, декан факультету 
інформаційних систем та технологій Європейського 
університету;  
Шиян О.М., к.соц.н., доцент, декан факультету економіки 
та менеджменту Європейського університету; 
Ребілас Р., проректор з міжнародної співпраці Академії  WSB 
у Домрові Гурнічій (Польща); 
Скляренко О.В., к. ф.-м. н., доцент, завідувач кафедри 
математичних дисциплін та інноваційного проектування 
Європейського університету; 
Котетунов В.Ю., к.т.н., доцент, завідувач кафедри 
інформаційних технологій та кібербезпеки Європейського 
університету; 
Гривківська О.В., д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки, 
екології та практичного підприємництва; 
Прокопенко Н.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри 
фінансів, обліку і оподаткування Європейського 
університету; 
Шостаковська А.В., д.е.н., завідувач кафедри менеджменту 
та маркетингу Європейського університету; 
Подвиженко А.В., директор Центру впровадження 
інформаційних технологій Європейського університету. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

АСОЦІАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 
ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 

АКАДЕМІЯ WSB У ДОМБРОВІ ГУРНІЧІЙ (ПОЛЬЩА) 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

До 30-ти річчя  

Європейського університету 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХXVІІ  МІЖНАРОДНА   
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  

КОНФЕРЕНЦІЯ 

Цифрова трансформація 

в економіці, менеджменті і  

бізнесі. Проблеми науки,  

практики та освіти 

 

21  жовтня  2021 р. 
Україна, Київ 

 



 

 
 

Шановні науковці, викладачі, студенти, 
аспіранти, докторанти! 

 

Запрошуємо Вас  
взяти участь у ХXVІІ Міжнародній науково-

практичній конференції  
„Цифрова трансформація в економіці, 

менеджменті і бізнесі.  
Проблеми науки, практики і освіти”. 

 

Час та місце проведення конференції: 

21 жовтня 2021 року, 12.00-15.30 

м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16–В 

Європейський університет, 218 ауд. 

онлайн трансляція: Zoom  

(ідентифікатор зустрічі: 355 983 2178, код: 111) 

 

У роботі конференції беруть участь представники 

Міністерства освіти і науки, науково-педагогічні та 

наукові працівники закладів вищої освіти України, 

Польщі та інших країн, представники бізнес 

структур. 

 

Напрями роботи конференції (секцій): 

1. Стратегічні імперативи цифрової економіки. 

Цифрова трансформація в економіці, менеджменті, 

бізнесі та спорті; 

2. Цифрова освіта:  нові виклики і тенденції у 

сфері інформаційних технологій; 

3. Розвиток та безпека кіберпростору в умовах 

глобального інформаційного суспільства; 

4. Цифрова культура: реалії та виклики. 

 

Робочі мови конференції: українська, польська, 

англійська. 

 
 
 
 
 
 

Для участі у конференції просимо  

до 7 жовтня 2021 року надіслати на електронну 
адресу оргкомітету konferen_eu@ukr.net:  

1. Реєстраційну форму учасника конференції 

(додається).  

2. Електронний варіант тез (назва файлу «Номер 

напряму роботи конференції», «Прізвище доповідача» 

(Наприклад: 1_Іваненко.doc).  

3. Електронну копію квитанції про сплату 

реєстраційного внеску. 

В темі листа вказати прізвище та ініціали учасника 

конференції 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

Обсяг тез – 1-3 повних сторінки 

Технічні параметри: Формат файлу – *.doc або *.docх.  

Заголовок (14 пт., Times New Roman жирний, 

центрований, великими літерами). 

Через один інтервал: 

− ініціали та прізвище авторів (курсив 14 пт. Times 

New Roman, праворуч); 

− науковий ступінь та вчене звання авторів, посада, 

організація (курсив, жирний 14 пт. Times New 

Roman, праворуч). 

Через 1 інтервал:  

основний текст (14 пт., Times New Roman, 

міжрядковий інтервал – одинарний, параметри 

сторінок: верхнє і нижнє поле – 2,0 см, ліве – 2,5 см, 

праве поле – 1,5 см). Формули  набирати у редакторі 

формул MS Equation або Mathtype. 

Через 2 інтервали: 

Список використаних джерел (12 пт, курсив, ліворуч) 

Через 1 інтервал – література за алфавітом (12 пт, 

автор – курсив). 

 

За результатами конференції буде видано 

електронний збірник тез доповідей.  Відповідальність за 

якість та зміст тез несе автор. 
 

 

 

 

 
Вартість участі у конференції: 

 

Організаційний внесок складає 100 грн (для 

студентів та співробітників Європейського 

університету - 50 грн), що включає: 

організаційні витрати на проведення 

конференції та видання електронного збірника 

матеріалів. 

 

Реквізити для оплати 

IBAN UA 203204780000026004924436651 

(з приміткою – Цифрова трансформація в 

економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми 

науки, практики і освіти). 

 

 
Реєстраційна форма учасника конференції 

 

 

ПІБ  

Навчальний 

заклад, установа 

(повна назва) 

 

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Телефон  

E-mail  

Тема доповіді  
 

 
 

 
Оргкомітет 


