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1.  Форум «Деньги и технологии: решения для бизнеса» 2012 
6 декабря 2012 года, 10:00-18:00, 

НСК «Олимпийский» (Киев, ул. Б. Васильковская, 55). 
 

Начало регистрации: 9:00. 
Приглашаем Вас принять участие в Форуме 

«Деньги и технологии: решения для бизнеса» 
Издательского дома «СофтПресс», который пройдет 6 
декабря 2012 года в конференц-центре НСК 
«Олимпийский» (ул. Б. Васильковская, 55, м. 
«Олимпийская»). 

Вашему вниманию будут предложены доклады 
представителей ведущих мировых и украинских 
компаний, представителей профильных 
государственных министерств и ведомств. 

Потоки конференционной части Форума 
«Деньги и технологии: решения для бизнеса 2012»: 

• Корпоративная ИТ-инфраструктура; 
• Современные телекоммуникации: 

регулирование, технологии, сервисы; 
• Банковские технологии: мониторинг, 

централизация, аутсорсинг; 
• Безопасность и видеонаблюдение; 
Участие в Форуме бесплатное при условии 

предварительной регистрации. Подтверждение 
регистрации гарантирует предоставление места на 
конференции. 

Зарегистрироваться для участия в Форуме, а также 
ознакомиться с подробностями, вы сможете на сайте 
hi-Tech.ua по ссылке http://ht.ua/forum2012, или же 
выслав свою контактную информацию по электронной 
почте на адрес admin@softpress.com.ua.  

Кроме того, в фойе конференц-зоны будет 
развернута мини-выставка. На демостендах партнеров 
Форума вашему вниманию будет предложена 
постоянно действующая программа мастер-классов и 
презентаций. 
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2. Дев’ята	Міжнародна	науково‐практична	конференція	
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ  
ПОБУДОВИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ 

TAAPSD’2012 
(Україна, Київ, 03-07 грудня 2012) 

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет 
«Києво-Могилянська Академія», Інститут програмних систем НАН України проводять 
Дев’яту Міжнародну науково-практичну конференцію «Теоретичні та прикладні аспекти 
побудови програмних систем» – TAAPSD’2012. Конференція відбудеться в м. Києві (Україна) 
на базі факультету кібернетики Київського Національного університету імені Тараса 
Шевченка 03-07 грудня 2012 р. Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в конференції. 

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 Теорія програмування 

 Формальні методи розробки програмних систем 

 Верифікація і тестування програмних систем 

 Представлення даних 

 Логічні методи обробки комп’ютерних знань 

 Інтелектуальні інформаційні системи 

 Захист та кодування інформації 

 Системні методології 

 Моделі предметних областей та математичні методи їх дослідження 

 Технології та сучасний інструментарій програмування 

 Індустріальні основи виробництва програм 

 Web‐програмування та електронна комерція 

 Розподілені інформаційно‐обчислювальні системи і середовища 

 Інноваційні методи і технології навчання 

 Бази даних/знань 

 Інші (за погодженням з програмним комітетом) 

ОСНОВНІ ДАТИ 

До 31.10.2012: Заявки на участь в конференції та тези (taapsd@ukma.kiev.ua) 
До 15.11.2012: Повідомлення про прийняття доповіді 
До 20.11.2012: Перерахування оргвнесків 
З 03.12.2012 до 07.12.2012: Конференція 

ОФІЦІЙНІ РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
А. В. Анісімов, голова  
В. Н. Редько, голова  
М.С. Нікітченко, заст. голови

 В.В. Бублик  

 Д.Б. Буй  

 М.М. Глибовець  

 С.П. Горлач  

 С.С. Гороховський  

 А.Ю. Дорошенко  

 В.П. Клименко 

 К.М. Лавріщева 

 О.В. Лялецький 

 І.М. Парасюк 

 О.Л. Синявський 

 Х.Турулл‐Торез 

 К. Хаенсген 

 С.С. Шкільняк 

 Ш. Гудак 

 Г.О. Цейтлін 

 С.Д. Погорілий 

 Ю.В. Бойко 

 М.О Сидоров 

 В.Ф. Теленик
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

М.С.Нікітченко, голова 
 М.М. Глибовець (заст. голови)  

 Д.Б. Буй (заст. голови) 

 Т. Россада (вчений секретар) 

 О.О. Костюк 

 В.Ю.Вінник 

СЕКРЕТАРІАТ ПРОГРАМНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТІВ 

03680, Україна, м. Київ, пр. академіка В.Глушкова, 2, корпус 6, факультет кібернетики, 
кафедра теорії програмування, к.602 
 

Телефон для довідок: + 38 (044) 521 33 45 або +38 (044) 425 53 00 
E-mail: taapsd@ukma.kiev.ua 

ДОПОВІДІ 

Всі доповіді будуть віднесені до одного з 2 типів: пленарні та секційні. На пленарні 
доповіді відводиться 30 хвилин, на секційні — 15 хвилин. Можлива організація 
стендових доповідей.  

ПУБЛІКАЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

До початку конференції матеріали будуть опубліковані в збірнику праць. 
За результатами доповідей відібрані програмним комітетом праці будуть опубліковані у 
фахових виданнях Київського Національного університету імені Тараса Шевченка 
(фізико-математичні та технічні науки) та Національного університету «Києво-
Могилянська Академія», включених до переліку ВАК. 

Тези доповідей та заявка учасника надсилаються електронною поштою за адресою  
taapsd@ukma.kiev.ua. Об’єм тез – до 6 сторінок.  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Оргвнесок для учасників з України, Росії та інших країн колишнього СРСР: 
480 грн. з ПДВ, для студентів та аспірантів: 300 грн. з ПДВ. 

Оргвнесок для решти іноземних учасників – 90€. 

Оргвнесок включає оплату організаційних витрат і послуг зв’язку, оренди конференц-
залу і техніки, а також видання збірника матеріалів конференції. 

Пересилання видань з публікаціями проводиться за вимогою авторів накладною оплатою. 
Неоплачені матеріали не публікуються і не повертаються. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 Розмір паперу А4 (210×297 мм). 
 Поля: ліве 35 мм, решта – 20 мм. 
 Шрифт: гарнітура Times New Roman, кегль 12 пт по всьому тексту. 
 Заголовок роботи повинен бути набраний прописними літерами, у напівжирному режимі 
з вирівнюванням по центру, без абзацного відступу, з інтервалом після 6 пт. 
 Після заголовку роботи слід розмістити прізвище та ім’я автора, звичайним зображенням, 
з вирівнюванням по центру, без абзацного відступу, таким самим чином потрібно оформити 
розміщені далі дані про місце роботи автора. 
 Наступним рядком з вирівнюванням по центру, без абзацного відступу, електронна 
адреса авторів. 
 Заголовки розділів потрібно набирати напівжирним шрифтом, без абзацного відступу з 
інтервалом з пт до і після. 
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 Основний текст роботи потрібно верстати з вирівнюванням по ширині. 
 Абзацний відступ в основному тексті роботи: 10 мм. 
 Назву рисунка розміщати під рисунком і починати зі слова «Рис.» і номера; вертикальний 
відступ до тексту над рисунком і під підрисунковим підписом повинен бути 6 пт. 
 Заголовок таблиці розміщувати над таблицею; заголовок повинен починатись зі слова 
«Таблиця» і номера; вертикальний відступ до тексту над заголовком і під таблицею повинен 
бути 6 пт. 
 Формули потрібно набирати за допомогою редактора формул MS EquationEditor версій 
3.0 або 3.1, при цьому основний розмір символу у формулі повинен бути виставлений рівним 
12 пт. 
 Виносні формули можна супроводжувати номером, який розміщується по правому краю 
тексту в круглих дужках. 
 Бібліографічні посилання в тексті потрібно оформлювати у вигляді номера джерела у 
квадратних дужках; після основного тексту роботи слід подати нумерований список джерел. 
 Приклад оформлення тез та списку використаних джерел додається. 
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3. Eighth International Conference on Dependability and Complex Systems 
DepCoS-RELCOMEX 2013 

June 17 – June 21, 2013 
Brunow Palace, Poland 

 

 
 
Dear Colleague, 
We invite you to participate in the Eighth DepCoS-RELCOMEX 2013 

Conference which will take place in June next year. 
As in the previous editions, accepted papers will be included in "Advances in 

Intelligent and Soft Computing" published by Springer and indexed, among others, in 
ISI Web of Science (previously ISI Proceedings) and DBLP, or in "Monographs of 
System Dependability" published by Wroclaw University of Technology. According 
to the present regulations issued by the Polish Ministry of Science and Higher 
Education, a conference publication indexed in ISI Web of Science evaluates to 10 
points while a chapter in a monograph published in English – to 5 points. Please note 
that the previous DepCoS proceedings published in IEEE Computer Society in the 
years 2006-09 are also indexed in ISI Web of Science. 

We invite you personally and your co-researchers to take active part in this 
event. What follows is a brief description of conference topics, important dates, 
registration, etc. We will be grateful for spreading the message about this event 
among your colleagues along with, if possible, your kind recommendation. 

Also please note our traditional offer of promotional discount in conference fee 
for previous DepCoS participants, as described in the call below. 

We hope we will meet again in June next year! 
With best regards, 
DepCoS-RELCOMEX Organising Committee 
 

======================================================== 
CALL FOR PAPERS 

Eighth International Conference 
on 

Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX 2013 
Dependability/Reliability, Safety, Maintenance, 

Intelligent and Soft Computing, Transport, Networks, Computers 
June 17 - 21, 2013, the Brunow Palace, Poland 

http://depcos.pwr.wroc.pl 
======================================================== 

 
Dear Colleague, 
In June 2013 the Eighth International DepCoS conference will gathers 

researchers from many countries to discuss broad topics of dependability in 
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contemporary complex technical systems. All papers accepted in the peer-review 
process will be published in Springer’s "Advances in Intelligent and Soft Computing" 
(indexed, among others, in DBLP and ISI Web of Science = 10 points per publication 
according to the current regulations from Polish Ministry of Science and Higher 
Education) or in "Monographs of System Dependability" series which is published by 
Wroclaw University of Technology since 2010 (chapter in a monograph published in 
English = 5 points). 

Originating in 2006 with a computer dependability background, the DepCoS has 
constantly broadened its scope to include all the diverse aspects of dependability in 
various contemporary complex systems: general aspects of dependability theory, 
transport networks, soft computing, theory of information and IT systems, etc. This is 
an evolution that meets requests from our participants. 

You are kindly invited to submit a paper and take active part in this event! 
 
IMPORTANT DATES 
Jan.  6, 2013 - full paper submitted for revision in electronic form 
Feb. 10, 2013 - notification of acceptance 
Feb. 24, 2013 - conference registration 
Mar.  3, 2013 - electronic submission of camera-ready files 
 
CONFERENCE TOPICS 
General problems: 
- General aspects of systems, networks theory and communication technology 
- Dependability theory of networks, systems and its elements 
- Artificial Intelligence, 
- Theory of information and IT systems 
Methodology and tools: 
- System modelling for threats, dependability & maintenance 
- Evaluation of software, hardware & networks dependability 
- Risk analysis, security and quality assurance 
- Soft computing methods and software tools for dependability & maintenance 

analysis 
- Efficiency analysis of contemporary systems and networks 
- Neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms, expert systems for complex 

systems analysis and modelling 
Technologies: 
- Security of networks, systems, software & hardware 
- Cryptography methods and tools 
- Coding and dependability of data transmission 
- Fault tolerant computing 
- Maintenance & operational planning 
- Artificial Intelligence technologies for dependability 
- Functional and economic aspects of complex systems 
Applications: 
- Planning, maintenance and SLA policies in contemporary systems and 

networks 
- Internet dependability and quality of service 
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- Software dependability, testing, validation and verification 
- Transport systems: scheduling, routing and maintenance organization 
 
COST 
The single conference fee will amount to approx. 590 Euro and will cover 

accommodation, full meals, one paper copy of both conference publications as well 
as participation in a banquet and all other events. Those who have participated in the 
previous DepCoS conferences are eligible for discount of 20, 35 or 50 Euro 
depending on number of events they attended (3-4, 5 or 6). Additionally, young 
researches presenting the most valuable contributions will be granted a scholarship in 
the form of exemption from the fee (this does not cover travel expenses). 

 
CONFERENCE VENUE 
The conference will take place in Brunow Palace - a picturesque example of 

XIXth century baroque architecture of Lower Silesia in Poland and, at the same time, 
an enjoyable place to visit and spend time well. Please see for yourself at 
http://www.brunow.pl. 

 
OUR WEBSITE 
For complete and up-to date information please visit 

http://depcos.pwr.wroc.pl 
 
Looking forward to seeing you at the conference! 
With best regards, 
DepCoS-RELCOMEX Organising Committee 
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4. Учебный визит в международные организации – 2013  
 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРАВОСУДИЯ 
 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
УЧЕБНОМ ВИЗИТЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – 2013 

(5 – 17 марта 2013) 
 
В программу ознакомительного визита входит посещение Вроцлавского 

университета, Европейского парламента, Рейхстага, Международного 
уголовного суда, юридическай фирмы Франкфурта. 

 
Участники учебного визита посетят Вроцлав, Берлин, Коппенгаген, 

Амстердам, Брюссель, Брюгге, Люксембург, Франкфурт. 
 
Конкурсный отбор участников учебного визита будет проводиться по 

мотивационным письмам, которые должны быть направлены на электронную 
почту мероприятия до 31 декабря (включительно). Письмо должно содержать 
ФИО, контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) и 
обоснование желания кандидата принять участие в учебном визите в 
международные организации. Формат файла с письмом: .doc, .docx, .rtf. Объем 
письма – не более 250 слов.  

 
Стоимость Учебного Визита 2012 составляет 620 евро.  
 
Контактная информация: 
 
Электронная почта: visit@cilj.org.ua  
Официальный сайт: www.cilj.org.ua  
Страница в facebook: http://www.facebook.com/center.cilj    
Телефон: +38 (097) 711 27 99 
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5. 6 конференция IBA «Управление юридической фирмой» 
 

 
 
Уважаемые коллеги, 
 
Мы с удовольствием представляем Вам программу и детали регистрации 

на предстоящую 6 конференцию IBA «Управление юридической фирмой», 
которая состоится в Москве 29-30 ноября 2012 года в Гостинице 
Intercontinental Moscow. 

 
Регистрация на конференцию на специальных льготных условиях - до 3 

сентября. После 3 сентября регистрация продолжится с применением 
стандартных условий.  

Подробности: http://iba.legalstudies.ru/ru/registration-ru.htm 
 
Затрагивающая самые острые и важные вопросы управления юридической 

фирмой, конференция IBA «Управление юридической фирмой» является 
наиболее важным событием рынка юридических услуг на территории 
экономического пространства СНГ для лидеров профессионального 
юридического сообщества и специалистов в области управления юридической 
фирмой. 

 
Шестая конференция в этом году будет посвящена ключевой теме Каким 

должно быть регулирование юридической профессии в странах СНГ?  
 
В ходе пленарной сессии будут рассмотрен непосредственно вопрос 

ключевой темы, а также Какими должны быть новые лидеры в 
юридических фирмах? 

 
В этом году организаторы продолжают традицию проведения 

параллельных сессий для профильных менеджеров и партнеров юридических 
фирм, которые будут посвящены таким вопросам, как: 
 Стресс-тесты для юридических фирм. Осень 2012 
 Управление мультиофисной юридической фирмой 
 Альянсы и иные модели профессионального сотрудничества юридических 

фирм: кейс-стади для экономического пространства СНГ 
 Управление знаниями и управление качеством: что необходимо, а что 

просто приятно иметь у себя? 
 Стратегии развития региональных юридических фирм 
 Мультидисциплинарная практика: оправдывает или разочаровывает? 
 Клиентский фокус: как меняются ожидания клиентов в изменяющихся 

экономических условиях? 
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 Какими могут быть ниши для эксклюзивных инновационных практик и как 
добиться лидерства в специализации. 

Все сессии будут проходить с синхронным переводом. 
 
Кроме того, накануне конференции, 29 ноября участников ждет вечерний 

Торжественный прием по случаю открытия Конференции. Прием также 
пройдет в Гостинице Intercontinental Moscow. 

 
Подробная информация о регистрации: 

http://iba.legalstudies.ru/ru/registration-ru.htm  
E-mail: iba@legalstudies.ru  
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6. MIM 2013: IFAC Conference on Manufacturing Modelling, 
Management, and Control June 19-21, St. Petersburg, Russia 

 

 
 
Dear Colleagues, 
I am gland to invite you to submit your paper for IFAC MIM 2013 (St 

Petersburg, June 19-21, 2013) and in particular for invited session on “Theory and 
applications of AHP and ANP for decision making in manufacturing systems” – 
CODE 6s4c6 
 

The deadline is: November 30, 2012 
All the papers accepted for presentation will be published in the Conference 

Proceedings by Elsevier and will be referenced in SCOPUS. 
Moreover, IFAC journals and many Operational Research, Manufacturing 

Engineering and Industrial Engineering journals will select papers for post-
conference publications of extended versions. 
 

Here below is a description of invited session. 
Feel free to contact me for any question. 

 
Best regards, 
Antonella Petrillo 

 
___________________________________________________________________ 
Antonella Petrillo, Ph.D. 
University of Cassino 
G. Di Biasio street N° 43 
03043 – Cassino (FR) - ITALY 
Tel.: +39 0776 2994350 
E-mail: a.petrillo@unicas.it 



Proposal submitted to 2013 IFAC Conference on Manufacturing Modelling, 

Management, and Control. Received July 13, 2012. 

Invited Session on “Theory and applications of AHP and ANP for decision 

making in manufacturing systems” 

for MIM 2013 

Manufacturing Modelling, Management, and Control 
 

Invited session identification code 6s4c6 
MIM 2013: IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management, and Control 

June 19-21, St. Petersburg, Russia 

http://mim2013.org/ 

https://ifac.papercept.net/ 

Proposed by: 

 

 Prof. Emilio Esposito, University of Naples “Federico II”, Italy 

 Prof. Giuseppe Bruno, University of Naples “Federico II”, Italy 

 Prof. Fabio De Felice, University of Cassino, Italy 

 Dr. Leandro Pecchia, University of Nottingham, UK, Italy 

 Dr. Antonella Petrillo, University of Cassino, Italy 

 Dr. Andrea Genovese, University of Sheffield, UK 

 

Statement of scope 

Since the beginning of the twenty-first century, global markets have changed rapidly and are 

becoming increasingly competitive. One common denominator is a clear trend toward a shift from 

mass production of standard products to the production of a greater variety of custom-made items 

with shrinking product-life. For this reason it is crucial to find a tradeoff between how to offer a 

wide variety of products that meet customer’s needs, while controlling production, inventory and 

logistic costs. The answers usually involve many separate disciplines and a combination of both 

tangible and intangible factors which have to be combined in a unifying approach able to support 

the decision making process. 

In this context, Multicriteria Decision Making (MCDM) techniques play a fundamental role in the 

definition of appropriate models to face these kinds of problems and, in particular, as shown by an 

extensive available literature, the class of Analytic Hierarchy Process (AHP) and its generalization, 

Analytic Network Process (ANP) techniques can be successfully applied in this field. 

The aim of this invited session is to host a selection of papers from researchers, academics, as well 

as practitioners providing significant insights into the use of AHP/ANP techniques to solve complex 

problems in the field of manufacturing planning, management, and control.  

Reference topics include, but are not limited to: 

 Total Quality Management; 

 Risk Analysis; 

https://ifac.papercept.net/


Proposal submitted to 2013 IFAC Conference on Manufacturing Modelling, 

Management, and Control. Received July 13, 2012. 

 Logistics and Supply Chain Management; 

 Business models for sustainable manufacturing systems; 

 Purchasing and Supply management; 

 Safety at workplace. 

 

Important dates 

November 30, 2012 Deadline for submission of papers (full-length (6 pages) draft papers) 

February 1, 2013 Notification of papers acceptance/rejection 

April 15, 2013 Final papers submission and early registration 

 

Submission 

For author guidelines, please refer to www.ifac-control.org. All papers must be submitted 

electronically using Symposium Manuscript Management System (CMMS). All papers must be 

prepared in a two-column format in accordance with the IFAC manuscript style. Please use the 

official IFAC instructions and template to prepare your contribution as full-length draft paper. 

Submission details are available on the symposium website. All submissions must be written in 

English. All papers that conform to submission guidelines will be peer-reviewed by IPC members. 

The corresponding author submits the paper online (pdf format) as a special session paper. 

The proceedings will be published by Elsevier on  

http://www.ifac-papersonline.net/cgi-bin/links/page.cgi 

and indexed in SCOPUS.  

Several international journals are associated with the symposium for publication of special issues. 

 

International Journal of Production Research will also select papers for a quick publication of 

extended versions.  

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00207543.asp/ 

 

For author guidelines, please refer to http://www.mim2013.org 

 

Contact 

Submissions should be sent as an MS Word file attachment (or pdf) to the following e-mail 

addresses at the same time: 

 Dr. Leandro Pecchia, University of Nottingham, UK - leandro.pecchia@nottingham.ac.uk  

 Dr. Antonella Petrillo, University of Cassino, Italy – a.petrillo@unicas.it  

and in copy to: 

 Prof. Emilio Esposito, University of Naples “Federico II”, Italy - emilio.esposito@unina.it  

 Prof. Giuseppe Bruno, University of Naples “Federico II”, Italy - giuseppe.bruno@unina.it  

 Prof. Fabio De Felice, University of Cassino, Italy – defelice@unicas.it 

 Dr. Andrea Genovese, University of Sheffield, UK - a.genovese@sheffield.ac.uk  

 

mailto:leandro.pecchia@nottingham.ac.uk
mailto:a.petrillo@unicas.it
mailto:emilio.esposito@unina.it
mailto:giuseppe.bruno@unina.it
mailto:defelice@unicas.it
mailto:a.genovese@sheffield.ac.uk
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7. ІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Електронний уряд в Україні: засади та перспективи 

впровадження» 
6-7 грудня 2012 року 

КНУ імені Тараса Шевченка 
 

Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь у ІІ 
Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Електронний уряд в Україні: засади та перспективи 
впровадження», яка відбудеться 6-7 грудня 2012 року в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка. 
 

Конференція триватиме 2 робочі дні та міститиме: 
 • урочисте відкриття; 
 • лекції від експертів, які працюють у сфері розробки та впровадження 
Електронного уряду в Україні та закордоном; 
 • виступи учасників конференції із власними доповідями за темою 
конференції; 
 • круглі столи за підтемами конференції; 
 • урочисте закриття, видача учасникам дипломів та збірників із доповідями. 
 

Робочі секції конференції: 
 1. Загальна секція. Електронний уряд в Україні: засади та перспективи 
впровадження. 
 2. Правові аспекти впровадження Електронного Уряду в Україні 
 3. Соціальні аспекти впровадження Електронного Уряду в Україні 
 4. Інформаційно-технологічні аспекти впровадження Електронного Уряду в 
Україні. 
 5. Стан та проблеми розвитку електронної комерції та електронних платежів в 
Україні 
 6. Роль соціальних медіа у створені та впровадженні електронного уряду в 
Україні 
 

Реєстрація проходить в електронній формі на сайті НТСА КНУ імені 
Тараса Шевченка (www.ntsa.univ.kiev.uа та триватиме до 23:59 29 листопада 
2012 р. Впродовж тижня після реєстрації за результатами рецензії Вам буде 
надіслано запрошення/підтвердження Вашої участі в конференції на 
електронну скриньку, після чого Вам необхідно буде сплатити організаційний 
внесок. 

Детальну інформацію стосовно конференції можна отримати у інфолисті 
конференції, що доданий до листа або на сайті Наукового товариства: 
www.ntsa.univ.kiev.uа  
 
З повагою, 
НТСА КНУ імені Тараса Шевченка 



Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

Наукове товариство студентів та аспірантів 
 
 

 
Інформаційний лист 

Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь у  
ІІ Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Електронний уряд в Україні: засади та перспективи 
впровадження», яка відбудеться 6-7 грудня 2012 року в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка. 

 
Конференція триватиме 2 робочі дні та міститиме:  
• урочисте відкриття; 
• лекції від експертів, які працюють у сфері розробки та 

впровадження Електронного уряду в Україні та закордоном; 
• виступи учасників конференції із власними доповідями за 

темою конференції; 
• круглі столи за підтемами конференції; 
• урочисте закриття, видача учасникам дипломів та збірників із 

доповідями. 
 

Орієнтовна кількість учасників — до 200 осіб.  
Розклад лекцій, засідань для презентацій доповідей та круглих столів 

подано в додатку «Програма конференції».  
 
Реєстрація проходить в електронній формі на сайті НТСА КНУ 

імені Тараса Шевченка (www.ntsa.univ.kiev.uа) та триватиме до 23:59 29 
листопада 2012 р. Впродовж тижня після реєстрації за результатами рецензії 
Вам буде надіслано запрошення/підтвердження Вашої участі в конференції 
на електронну скриньку, після чого Вам необхідно буде сплатити 
організаційний внесок. 

Ви можете це зробити 2-ма шляхами: 
• передати безпосередньо до представника оргкомітету, який 

займатиметься збором членських внесків; 
• поповнити через термінал банківський рахунок, реквізити якого 

будуть вказані у запрошенні/підтвердженні участі у Конференції. 



До початку роботи Конференції планується опублікувати збірник 
доповідей учасників.  

Офіційними мовами Конференції є українська, російська та 
англійська. Аплікаційна форма може заповнюватися будь-якою з цих мов. 
Лекції та круглі столи проводитимуться українською мовою. Виступи 
учасників можуть проходити будь-якою з трьох офіційних мов Конференції 
за вибором учасника. Робоча мова на засіданнях для презентації доповідей 
буде обрана згідно бажання присутньої більшості. 

 
Розмір членського внеску залежить від дати його сплати учасником 

Конференції: 
У разі сплати до 23:59 29 листопада —  членський внесок 

дорівнюватиме 130 гривень. 
У разі сплати після 00:01 30 листопада — 150 гривень.  
 
У суму членського внеску входять: 
• кава-брейк для учасників впродовж двох днів конференції; 
• роздаткові матеріали та канцелярські приладдя, необхідні для 

участі в конференції; 
• друк сертифікатів участі та матеріалів конференції. 

 
Робочі секції конференції:  

1. Загальна секція. Електронний уряд в Україні: засади та 
перспективи впровадження. 

2. Правові аспекти впровадження Електронного Уряду в Україні 
3. Соціальні аспекти впровадження Електронного Уряду в Україні 
4. Інформаційно-технологічні аспекти впровадження Електронного 

Уряду в Україні. 
5. Стан та проблеми розвитку електронної комерції та електронних 

платежів в Україні 
6. Роль соціальних медіа у створені та впровадженні електронного 

уряду в Україні 
 

Увага! Ви маєте можливість вільно обрати секцію, на якій хочете 
презентувати свою доповідь або просто бути слухачем. Наголошуємо, що 
написання та презентація доповіді не є обов’язковою умовою участі у 
конференції — Ви можете виступити лише слухачем на лекціях та 
засіданнях, та за бажанням прийняти участь у круглому столі.  

 



Ваша доповідь має бути надіслана нам не пізніше кінцевого терміну 
реєстрації. Ви можете спочатку зареєструватися, а потім окремим листом 
надіслати доповідь на пошту конференції egov-2012@univ.kiev.ua із 
позначкою «ЕУ_Тези_ПІП» — тоді вона буде надрукована у збірнику.  

Вимоги до написання доповіді: до трьох сторінок формату А4; Поля 
зліва, справа —  по 2.5 см; зверху і знизу по 2 см; Міжрядковий інтервал - 1; 
Абзац — 1 см; Шрифт основного тексту — звичайний 14 pt., Times New 
Roman. Формули в MS Equation або MathType (Символи формул 11 pt., 
великий індекс 7 pt., малий 5 pt.). Назва доповіді по центру напівжирними 
заголовними буквами, шрифт 16 pt. За нею в окремому рядку по центру імена 
і прізвища авторів заголовними буквами через кому, шрифт 14 pt., Потім в 
окремому рядку по центру рядковими буквами адреса автора і його 
електронну адресу, шрифт 12 pt. Основний текст тез — вирівнювання по 
ширині. Перед основним текстом відступ один інтервал. 

 
Серед почесних гостей та експертів Конференції планується 

запрошення представників відомих науковців та бізнесменів, які працюють у 
сфері впровадження Електронного уряду в Україні та закордоном. 

 
Зі всіма організаційними питаннями (програма конференції, 

членські внески, оформлення доповідей та інше) звертайтеся до:  
• голови організаційного комітету Віктора Арабинського 

(063 216 17 99, viktor.arabinsky@gmail.com). 
• заступника голови організаційного комітету Альони Ляшевої 

(050 904 80 59, aliona.lyasheva@gmail.com). 
• секретаря організаційного комітету Ілони Жирякової 

(063 578 97 74, ilonabiolog@gmail.com). 
• голови Наукового товариства студентів та аспірантів  

Лесі Карабін (063 89 38 307, lesiakarabin@gmail.com). 
 
 



ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ (ПОПЕРЕДНЬО) 
 

  
Четвер 06.12.12 

  
П’ятниця 07.12.12 

 

09:00-10:00 
Реєстрація 
учасників   

9:00-11:00 
  

Презентація доповідей 10:00-11:00 Урочисте відкриття
11:00-11:30 Перерва на каву 11:00-11:30 Перерва на каву 
11:30-13:00 Лекція від експерта 11:30-13:00 Лекція від експерта 
13:00-14:00  Обід 13:00-14:00 Обід 

14:00-17:00 
Презентація 
доповідей 14:00-15:00 Круглий стіл 

17:00-17:15 Перерва на каву  16:00-16:30 Урочисте закриття 

17:15-18:00 
Підведення 
підсумків 17:00-19:00 Фуршет 
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8. Call for Papers: British Journal of Engineering & Technology. 
 

Call for Papers – Vol.1 No.2 
 

BRITISH JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (BJET) 
www.bjet.baar.org.uk  

 
Published by British Association of Academic Research (BAAR) 

www.baar.org.uk  
 

Published monthly, online, open-access and having double-blind peer 
reviewed, British Journal of Engineering and Technology (BJET) is an emerging 
academic journal in the field of Engineering and Technology which deals with all the 
facets of Engineering and Technology. This journal is published by British 
Association of Academic Research (BAAR). British Journal of Engineering and 
Technology have a primary aim to publish novel research being conducted and 
carried out in the field of Engineering and Technology as a whole.  It invites working 
engineers, professors, researchers, professionals, academicians and research scholars 
to submit their novel and conjectural ideas in the domain of Engineering and 
Technology in the shape of research articles that can benefit the engineers and 
students in general and society as a whole. 

BJET invites scholars, researchers, engineers, professionals and academicians 
to publish their research papers in the journal. The author(s) can submit their 
manuscript covering any of the following areas:  
 Chemical Technology, Computer Science, Software Engineering, Construction, 
Electrical and Nuclear Engineering, Environmental Engineering, Environmental 
Technology, General and Civil Engineering, Hydraulic Engineering, Industrial 
Engineering, Production and Operations Management, Total Quality Management, 
Materials and Mechanical Engineering, Mining and Metallurgy, Military Science, 
Technology in General, Transportation, Process Engineeringand related fields. 

BJET also publishes original papers, review papers, conceptual framework, 
analytical and simulation models, case studies, empirical research, technical notes, 
and book reviews.  

Authors are advised to follow the Author Guidelines 
(http://www.scottishjournal.co.uk/ManuscriptPreparation.aspx) in preparing the 
manuscript before submission.  

Submissions to British Journal of Engineering and Technology should be made 
online; the online submission here means that authors should attach their manuscripts 
in e-mail and send them to the editor of the journal. 

Paper Review Process  
Author(s) will receive an acknowledgement of receipt of the manuscript along 

with a manuscript code or number. After an initial review by the editor, those 
manuscripts that meet specifications will be sent to reviewers. Authors are also 
notified if manuscripts are judged not to be appropriate for review. Manuscripts are 
subject to review by members of the professional journal committee, editorial 
reviewers, and the editor.  
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Note: There will be a justifiable publication fee of 140 Pounds (GBP)after 
publishing our first issue online. This fee is to be paid in case of the acceptance 
of the manuscript and can be paid via Western Union or by Bank Transfer. The 
date of publication of Vol.1 No.2 is 1st of December, 2012. 
 
Thank you. 
Yours sincerely,  
Dr. Alex Smith, PhD 
Managing Editor 
British Journal of Engineering and Technology (BJET) 
www.bjet.baar.org.uk  
 
For Contact and Submissions: editor@bjet.baar.org.uk  


