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 ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ ! 

 

Шановні студенти І-ІV курсів! 

 

Запрошуємо взяти участь у ІІ Всеукраїнській 

студентській науковій конференції 

«Цифровізація суспільства та бізнесу: 

виклики та можливості для молоді», яка 

відбудеться 24 травня 2022 року на базі 

Національної академії статистики, обліку та 

аудиту (м. Київ). 

Конференція відбудеться дистанційно з 

використанням сервісу ZOOM.  Посилання  на 

онлайн-конференцію прийде на електронну 

пошту учасника, вказану при реєстрації.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 

Голова оргкомітету: 

Момотюк Л.Є., перший проректор НАСОА, 

доктор економічних наук, професор; 

 

Члени оргкомітету: 

Ставицький О.В., завідувач кафедри 

економіко-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій НАСОА, кандидат 

економічних наук, доцент; 

Сіницький М.Є., доцент кафедри економіко-

математичних дисциплін та інформаційних 

технологій НАСОА, кандидат фізико-

математичних наук, доцент; 

Климова Н.А., старший викладач кафедри 

економіко-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій НАСОА; 

Єршова О.Л., старший науковий співробітник 

лабораторії дистанційного професійного 

навчання Інституту професійно-технічної освіти 

Академії педагогічних наук України, кандидат 

економічних наук, доцент  (за згодою); 

Надутенко М.В., кандидат філологічних наук, 

старший науковий співробітник Українського 

мовно-інформаційного фонду НАН України, 

керівник Загальноукраїнського центру 

словникарства; 

Надутенко М. В., кандидат технічних наук, 

завідувач відділу інформатики УМІФ НАНУ;  

Бажан Л.І., завідувач відділом економіко-

соціальних систем та інформаційних технологій 

Міжнародного науково-навчального центру 

інформаційних технологій і систем НАНУ та 

МОНУ, кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник (за згодою). 

 

Секретар конференції:  

Миринець Катерина Юріївна, лаборант 

кафедри економіко-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій НАСОА. 

 

Адреса оргкомітету: 

04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1,  

Національна академія статистики, обліку та 

аудиту, кім. 505, кафедра економіко-

математичних дисциплін та інформаційних 

технологій  

тел. (+38 044) 486-31-17, (+38097) 763-86-08 

OVStavitskiy@nasoa.edu.ua 

 

Термін подання заявок та тез доповідей 

до 20 травня 2022 року (включно). Матеріали 

надсилати електронною поштою до 

організаційного комітету 

OVStavitskiy@nasoa.edu.ua 

mailto:OVStavitskiy@nasoa.edu.ua


Учасники конференції подають наступні 

матеріали: 

1) заявку на участь у конференції: 

https://forms.gle/DHghQ92xKzExLymo6 

2) тези доповіді. 

 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу 

доповідача. Наприклад: Іванова_Тези. 

 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська.  

 

Форма участі: дистанційна. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 

Участь у конференції безкоштовна 

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ТА ЇХ 

ОФОРМЛЕННЯ: 

Подані на конференцію матеріали повинні 

бути актуальними, мати обґрунтовану наукову і 

практичну спрямованість. Відповідальність за 

зміст доповідей несуть автори та їх керівники. 

Матеріали подаються у текстовому редакторі 

Microsoft Word для Windows з розширенням 

*.doc або *.docх. 

Обсяг тез доповідей до 3 сторінок (включно), 

формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – 

книжкова. 

Поля: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє, 

нижнє – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1, стиль – 

Normal, абзац – 1,25 мм.  

У тексті посилання позначаються 

квадратними дужками із вказівкою в них 

порядкового номера джерела за списком та через 

кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: 

[8, с. 13]. Список використаних джерел 

оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015. 

Розміщення: 

 перший рядок – прізвище та ініціали 

автора (шрифт напівжирний, вирівняний по 

правій стороні); 

 другий рядок – студент(ка) номер курсу 

(цифрою) освітнього рівня бакалавр назва 

спеціальності, назва ЗВО повністю (шрифт 

курсив, вирівнювання по правій стороні); 

 через рядок прізвище та ініціали 

наукового керівника, науковий ступінь, вчене 

звання, посада, місце роботи (шрифт курсив, 

вирівнювання по правій стороні); 

 подвійний абзац – назва доповіді (шрифт 

напівжирний, всі прописні, вирівнювання по 

центру); 

 далі – йде текст доповіді, вирівняний по 

ширині; 

 у кінці тексту доповіді – список 

використаної літератури. 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

І. І. Коваленко 

студент 1 курсу освітнього рівня бакалавр 

спеціальність «Економіка» 

Національна академія статистики, 

обліку та аудиту 

 

науковий керівник - Г.А. Зарічна, 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіко-математичних 

дисциплін та інформаційних технологій 

Національна академія статистики, 

обліку та аудиту 

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ 

ПОБУДОВИ СМАРТ-ЕКОНОМІКИ 

 

[… текст…] 

 

Список використаних джерел: 

1. … 

2. …… 

 

У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ПЕРЕДБАЧЕНІ НАСТУПНІ 

ТЕМАТИЧНІ ПАНЕЛІ: 

 

1. ПРОГРАМНІ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 

ЗДІЙСНЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

УСІХ СФЕР ЖИТТЯ. 

2. МАТЕМАТИКА ЯК ОСНОВА ПРОЦЕСІВ 

ТА ЗАДАЧ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

3. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ 

ТА МОДЕЛІ У ПОБУДОВІ СМАРТ-

СУСПІЛЬСТВА; 

4. СОЦІОГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ. 

 

 
 

Місце проведення: 

м. Київ, вул. Підгірна, 1, Національна академія 

статистики, обліку та аудиту 


