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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVII міжнародної науково-практичної 

конференції "Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології", яка
відбудеться 27 вересня 2018 р. у м. Києві на базі Українського інституту науково- 
технічної експертизи та інформації (вул. Антоновича, 180).

Мета конференції -  всебічне обговорення актуальних наукових і 
практичних проблем розвитку суспільства в епоху цифровізації.

Напрями роботи конференції:
• Цифрова економіка: становлення та основні виклики для суспільства
• Цифрові технології в освіті та наукових дослідженнях

• Безпека технологій У8 технології безпеки

• Держава онлайн

• Цифрові дані та їх збереження

• Великі дані, технології інтернет-аналітики і нові формати бізнесу

• Соціальні мережі у професійному спілкуванні, наукових дослідженнях та 
маркетингу

Мови конференції: українська, англійська, російська.

Запрошуються: науковці, керівники і представники ЗВО, галузевих 
інститутів, представники бізнес-структур, усі зацікавлені особи.



За результатами конференції планується видання збірника матеріалів, який 
матиме І5В1Ч.

До друку приймаються доповіді або тези доповідей в М5 \Уогб (.бос або ,Л(), 
що не публікувалися раніше обсягом до 6 стор. 14 кегль, 1,5 інтервал. Доповідь має 
включати: назву; прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посади, інформацію про 
науковий ступінь авторів; назву установи, електронну адресу.

Доповіді ключових спікерів можуть бути опубліковані у науковому 
періодичному фаховому виданні з економічних і технічних наук «Наука, 
технології, інновації» (ЬйрУ/пІі.икгіпІеі.иа/).

Доповіді приймаються до 18 вересня на електронну адресу: 
та(шеуіск@иіпІеі. кіе\\ иа

Можлива участь з постерною доповіддю.

Форми та умови участі

Очна участь -  організаційний внесок -  300 грн, що включає: безпосередньо 
участь у заході, розміщення публікації у Збірнику матеріалів конференції (без 
надання примірника матеріалів), надання програми конференції, ідентифікаційного 
бейджа, сертифіката учасника конференції, а також організаційні витрати.

* Увага! Вартість участі не включає: вартість Збірника матеріалів конференції, який 
можна придбати, вказавши про це у Заявці учасника:
-  150 грн за один друкований примірник збірника;
-  50 грн за один примірник збірника на СО-диску.
Проїзд, проживання та харчування -  за рахунок відряджуючої сторони.

Заочна участь -  організаційний внесок -  250 грн, що включає: надання доступу 
до оп-ііпе трансляції, розміщення публікації у Збірнику матеріалів конференції, 
надання програми конференції, сертифіката учасника. Вартість заочної участі 
сплачується на розрахунковий рахунок Організатора після подання Заявки.
* Увага! Вартість заочної участі не включає витрати на поштову пересилку матеріалів 
конференції.

Реквізити для оплати:
р/р УкрІНТЕІЗ 1257274197044, МФО 820172 ДКСУ у м. Києві,
ЄДРПОУ 40814998, ІПН 408149926502



Заявка учасника XVII міжнародної науково-практичної конференції «Побудова 
інформаційного суспільства: ресурси і технології»

Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Місце роботи
Контактний номер телефону
Е-таі1
Форма участі : 
необхідне залишити

ПП Очна 300 грн.
^  Заочна (дистанційна) 250 грн. 
Додатково замовляю (відзначити)
збірник матеріалів на СО-диску / 50 грн.
збірник матеріалів роздрукований /150 грн.

Назва доповіді/статті
Чи плануєте Ви виступити з доповіддю 
чи взяти участь в обговоренні?

□  планую виступити із 20-хв. допові ддю 
—' планую виступити із 10-хв. повідомленням 

* планую взяти участь у якості слухача
Даю згоду на друк матеріалів та 
використання моїх персональних даних

Дата
Підпис

Заявку на участь у конференції можна подати онлайн або надіславши її на 
електронну пошту оргкомітету таІи$еуісН(а иіпіеі.кіеу.на (Матусевич Вікторія 
Володимирівна, тел. (044) 521-00-70 (роб.); 050-351-59-22; 096-155-33-58 (моб.)


