
ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ IМЕНI ЮРIЯ ФЕДЬКОВИЧА
ЕКОНОМIЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМIКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Шановнi колеги! Кафедра економiко-математичного моделювання запрошує Вас взяти участь
у роботi круглого столу

"СУЧАСНI ТЕНДЕНЦIЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМIКИ",

що проводиться 26 жовтня 2018 р. у м. Чернiвцi i дає можливiсть об’єднати дослiдникiв та
експертiв для обговорення питань, пов’язаних iз розробкою, впровадженням, використанням та
управлiнням новими технологiями у цифровiй економiцi.

Метою круглого столу є обговорення нових технологiй (Web Intelligence Technologies, Big Data,
Knowledge Discovery and Management, Intelligent Agent Systems, Web Security, Legal and technical
issues in online Data security), бiзнес-iнновацiй (Digital transformation processes in the private and
public sectors, E-marketing and E-commerce, E-finance, E-learning and Е-pedagogy) та розробки кон-
цептуальних засад освiтнiх програм першого (бакалаврського) та другого (магiстерського) рiвнiв
вищої освiти з "Цифрової економiки".

Робочi мови круглого столу - українська, англiйська, росiйська.
Форма участi - очна.

ТЕМАТИЧНI НАПРЯМКИ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ

• Концепцiя цифрової економiки

• Роль держави i суспiльства в розвитку цифрової економiки

• Теорiя i практика застосування цифрових технологiй у пiдприємницькому секторi

• Цифрова економiка в системi економiчних наук

• Україна на нацiональному i глобальному цифрових ринках



УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛI
Реєстрацiя. Для участi в роботi круглого столу необхiдно до 20 жовтня 2018 р. включно

надiслати на адресу o.yaroshenko@chnu.edu.ua наступну iнформацiю у форматi *.doc або *.docx.
Прiзвище, iм’я, по-батьковi
Назва доповiдi
Органiзацiя
Адреса органiзацiї
Науковий ступiнь, вчене звання
Посада
Контактний телефон
E-mail
Потреба у технiчних засобах (вказати яких)

Мiсце проведення. м. Чернiвцi, вул. Коцюбинського 2, Чернiвецький нацiональний унiвер-
ситет iменi Юрiя Федьковича, Блакитна зала.

Порядок денний
900 − 1000 реєстрацiя учасникiв за адресою: вул. Банкова, 3 (Зелена зала)
1000 − 1130 засiдання круглого столу
1130 − 1200 кава-брейк
1200 − 1330 засiдання круглого столу
1330 − 1430 обiдня перерва
1430 − 1600 засiдання круглого столу

Публiкацiя матерiалiв круглого столу не передбачається.
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Тел. (0372)526847 (050)2858771
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