
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ У ЗБІРНИКУ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
Тези доповідей повинні бути виконані українською, 

англійською або російською мовами (у форматі .docx 

або .rtf) і направлені на адресу оргкомітету 

конференції в електронному вигляді не пізніше 

1 травня 2018 року разом з анкетою учасника та 

підтвердженням оплати. 

 

Структура тез: 

УДК (в першому рядку сторінки, вирівнюється за 

лівим краєм) 

Прізвище Ім’я По батькові  учасника 

Науковий керівник – прізвище, ініціали, науковий 

ступінь, вчене звання/посада 

Назва ВНЗ/організації 

 (курсив, напівжирний, 14 шрифт, вирівнюється за 

правим краєм) 

 

ЗАГОЛОВОК ТЕЗ 

(напівжирний, великими літерами, 14 шрифт, 

посередині) 

Змістова частина: через 1 рядок після заголовку 

текст книжкового формату А4 обсягом до 2 сторінок з 

урахуванням малюнків , таблиць і формул. Нумерація 

сторінок не здійснюється. По тексту є посилання на 

літературу. 

Поля: зверху, знизу, ліворуч - 2 cм, праворуч -1 см. 

Шрифт: Times New Roman, розмір 14. 

Міжрядковий інтервал: одинарний. 

Відступ: (абзац) – 1 см. 

Переноси по тексту не допускаються (!). 

Малюнки повинні бути чорно-білі, чіткі і 

контрастні, мають бути згруповані. 

Формули слід розташовувати по центру, 

нумерацію здійснювати по правому краю. При 

наборі формул використовувати вбудований у 

MS Word редактор формул. 

Література після тексту тез, заголовок 

напівжирний по центру, перелік посилань (за 

формою, що відповідає вимогам ВАК України). 
 

IX МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

“ПРОБЛЕМИ  ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ЕКОНОМІЦІ” 
 

Шановні науковці, аспіранти та студенти! 

IХ міжнародна науково-практична конференція 

"Проблеми впровадження інформаційних 

технологій в економіці" проводиться з метою 

вивчення та систематизації досвіду впровадження 

інформаційних технологій у діяльності 

українських та зарубіжних організацій, бізнесі, 

освіті, державних установах. 

До участі у роботі конференції запрошуються 

науково-педагогічні працівники ВНЗ, науковці і 

практики, працівники органів ДФС України, 

підприємці та інші зацікавлені особи. 

 
Основні напрямки (секції) роботи конференції 

1. Інтелектуальні технології підтримки 

прийняття рішень в оподаткуванні  

2. Розумне місто, розумний будинок, хмарні 

технології, Big Data, IoT 

3. Інформаційна безпека 

4. Прикладні задачі моделювання економічних 

процесів 

5. Технології цифрового моделювання та дизайну 

6. Інформаційні технології в освіті 

7. Інформаційне право та правова інформатика в 

інформаційному суспільстві 

8. Інформаційні технології забезпечення сталого 

розвитку. Інформаційні технології в екологічній 

безпеці 

Робочі мови конференції: 

українська, англійська, російська 
 

За результатами роботи секцій авторам може бути 

запропоновано підготувати статті для опублікування у 

фаховому збірнику наукових праць Університету 

державної  фіскальної служби України. 

 

Міністерство освіти і науки України 

Державна фіскальна служба України 

Університет ДФС України 

IX Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція 

“Проблеми  впровадження 

інформаційних технологій в економіці” 

17.05.2018 – 18.05.2018 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ 

СПІВГОЛОВИ 

Продан М.В., в.о.  Голови ДФС України 

Пашко П.В., д.е.н., професор, ректор Університету ДФС 

України. 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 

Ріппа С.П., д.е.н., професор, директор Навчально-наукового 

інституту інформаційних технологій та менеджменту УДФСУ 

Вітлінський В.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри 

математичних методів, Київський національний економічний 

університет ім. В.Гетьмана 

Лондар С.Л., д.е.н., професор, віце-президент Державної 

навчально-наукової установи «Академія фінансового 

управління» 

Фурса О.О., ректор Мистецького інституту художнього 

моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, д.п.н., 

професор кафедри мистецтва, президент Конфедерації 

дизайнерів і стилістів України 

Колісниченко М.В., д.т.н., професор, декан факультету 

дизайну Київського національного університету технологій та 

дизайну 

Кухаренко В.М., к.т.н., професор,  завідувач проблемної 

лабораторії дистанційного навчання, Національний технічний 

університет «ХПІ» 

Овчарек В.Є., к.т.н., доцент, завідувач кафедри дизайну 

Київського національного університету технологій та дизайну 

Авраменко Н.Л., к.т.н., доцент, завідувач кафедри 

техногенно-екологічної безпеки та експертизи товарів 

УДФСУ 

Одинець В.А., к.е.н., завідувач кафедри інформаційних 

систем і технологій УДФСУ 

Пацай Б.Д., к.ф.-м.н., в.о. завідувача кафедри економічної 

кібернетики УДФСУ 

Редич О.В., к.е.н., в.о. завідувача кафедри інтелектуальних 

управляючих і обчислювальних систем УДФСУ 

Чеховська І.В., д.ю.н., с.н.с., завідувач кафедри цивільного 

права та процесу ННІ права УДФСУ 

Новицький А.М., д.ю.н., професор, професор кафедри 

цивільного права та процесу ННІ права УДФСУ 

Новицька Н.Б., д.ю.н., доцент, професор, професор кафедри 

цивільного права та процесу ННІ права УДФСУ 



 

Прийом тез здійснюється з 1 лютого по 

1 травня 2018 року. 

Надіслані тези, після рецензування, будуть 

опубліковані на  веб-сторінці конференції 

http://nc.nusta.com.ua/ для обговорення на форумі. 

Оргкомітет залишає за собою право відбору 

надісланих рукописів для публікації. 

Планується також електронне видання матеріалів 

конференції у форматі PDF, яке буде розіслане 

учасникам електронною поштою, з подальшим 

розміщенням на сайті наукової бібліотеки УДФСУ. 

 

Пленарні інтернет-доповіді авторів тез та 

бажаючих виступити відбудуться в режимі веб-

конференції 17.05.2018 р. та 18.05.2018 р. 

Початок пленарного засідання о 10:00. 

Місце проведення пленарного засідання для 

бажаючих взяти очну участь буде уточнено. 
 

Для включення тез до збірника необхідно 

надіслати на електронну пошту оргкомітету: 

анкету-заявку на участь у роботі конференції; 

файл з текстом тез; 

копію квитанції про оплату оргвнеску. 

Електронний лист повинен мати тему «ПВІТЕ-

2018».  

Текст тез, заявка на участь та копія квитанції про 

сплату організаційного внеску надсилаються 

окремими файлами (наприклад, Іваненко_тези, 

Іваненко_заявка, Іваненко_квитанція). 

Електронна пошта оргкомітету: 

ratush_t@ukr.net 

Надходження до оргкомітету матеріалів 

електронною поштою можна перевірити за тел.: 

097 577 74 81 

 

Організаційний внесок участі у конференції 

становить 100 грн. Оплата проводиться на карту 

Приватбанку: карта № 4149 4978 3104 9731, 

отримувач: Ріппа Сергій Петрович. 

Призначення платежу: організаційний внесок за 

участь у конференції від (прізвище, ініціали автора). 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

учасника-студента 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові учасника  

Місце навчання (повністю)  

Факультет  

Група  

Секція (напрям роботи)  

Тема доповіді  

Прізвище, ім’я, по батькові, 

науковий ступінь, вчене 

звання та посада наукового 

керівника 

 

Адреса ВНЗ  

Телефон (моб.)  

Е-mail:  

Дата заповнення  

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

аспірантів, наукових та науково-педагогічних 

працівників 
Прізвище  

Ім’я  

По батькові учасника  

Науковий ступінь, вчене 

звання та / або посада 

 

Місце роботи та / або 

навчання (повністю) 

 

Секція  

Тема доповіді  

Прізвище, ім’я, по батькові, 

науковий ступінь, вчене 

звання та посада наукового 

керівника 

 

Адреса ВНЗ  

Телефон (моб.)  

Е-mail:  

Дата заповнення  
 

 

 

 
 

 
 

Адреса оргкомітету:  

08201, Київська обл., м. Ірпінь,  

вул. Університетська, 31  

Університет ДФС України,  

кафедра інтелектуальних управляючих та 

обчислювальних систем (каб. В403) 

 

Маршрут 

Їхати - з м. Києва (ст. метро «Святошин») 

електропоїздом до ст. Ірпінь (15 хв.), потім 

автобусом № 6 або 7 до зупинки «Академія», 

або автобусом № 379 з м. Києва (ст. метро 

“Академмістечко”) до зупинки «Академія» (20 хв.) 

 

Місце проведення: 

м. Ірпінь, вул. Садова, 55, 

Конференц-комплекс Університету 

http://nc.nusta.com.ua/


 


