
ЗАЯВКА  
на участь у роботі М іжнародної 

науково-практичної конференції 
«Інформаційні технології та системи»

П різвищ е________________________________
Ім 'я ______________________________________
По батькові _____________________________
Назва організації ________________________

П осада____________________
Вчене зван н я______________
Науковий ступінь _________
Поштова адреса (з індексом)

Телефон/факс ____
E-mail ____________
Номер і назва секції

Назва доповіді

Потрібні технічні засоби 
для виступу____________

Кількість необхідних примірників матеріалів 
конференції:
збірник тез -   шт.
монографії -   шт.

Планую:
□  виступити з доповіддю (до 10 хв.);
□  виступити з інформацією (до 5 хв.);
□  взяти участь як слухач.

Дата __________________________________

АДРЕСА  
організаційного комітету 

М іжнародної науково-практичної 
конференції «Інформаційні технології та 

системи»

Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 
(ХНЕУ ім. С. Кузнеця), просп. Науки, 9-А, 
м. Харків, 61166,Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Мінухін Сергей Володимирович, 
тел.: 057-702-18-31, дод. 3-47, 
e-mail: kafis@ hneu.edu.ua

ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАР:

Бурдаєв Володимир Петрович 
тел.: 057-702-18-31, дод. 3-47. 
e-mail: kafis@ hneu.edu.ua

АДРЕСА ДЛЯ ЗАЯВОК І ПУБЛІКАЦІЙ:
e-mail: kafis@ hneu.edu.ua

ПРОЇЗД для учасників з інших міст:
Вихід із з/д вокзалу «Південний» 

автобуси № 277, 302, 303, трамвай № 20 
зупинка “Космічна” або станція метро 

“Південний вокзал” до ст. метро 
“Наукова” (час в дорозі 15 -  20 хв.).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця,
Харків (Україна),

Університет «Лючіано Блага»,
Сібіу (Румунія),

Університет «Варшавська політехніка», (Польща), 
Зеленогурський університет, (Польща), 

Університет Чорногорії, Котор (Чорногорія), 
Азербайджанський Державний Університет 

Нафти і Промисловості, Баку (Азербайджан), 
Університет Тарту, (Естонія),

Microsoft Україна,
IBM Україна,

Асоціація «Інформаційні технології Україна»

М ІЖ НАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ

“ІНФОРМ АЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 
СИСТЕМ И”

10-11 квітня 2019 р. 
м. Харків

mailto:kafis@hneu.edu.ua
mailto:kafis@hneu.edu.ua
mailto:kafis@hneu.edu.ua


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь 
в проведенні Міжнародної науково-практичної 
конференції “Інформаційні технології та 
системи”, яка відбудеться в м. Харкові 10 — 11 
квітня 2019 р.

Мета конференції -  обмін досвідом і 
результатами наукових досліджень в сфері 
інформаційних технологій, захисту інформації, 
економіки, екології, освіті та медицині.

Напрямки роботи конференції:
Секція 1. Інформаційні технології в технічних 

системах.
Секція 2. Захист інформації в інформаційних 

комунікаційних системах.
Секція 3. Інформаційні технології в економіці, 

екології, медицині та освіті.
Секція 4. Комп’ютеризовані технології та 

системи видавничо-поліграфічних виробництв 
та електронних мультимедійних видань.

За результатами конференції будуть 
опубліковані тези доповідей і видана колективна 
монографія (мова -  українська, англійська, 
російська).

Проїзд, проживання та харчування 
здійснюються за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок для участі в 
конференції складає 150 грн. (за кожну доповідь 
учасника). Учасники, які бажають отримати 
публікацію в колективній монографії, 
представляють матеріал у вигляді статті (16 стор.) 
і додатково сплачують 350 грн. за 2 прим. Вимоги 
до оформлення публікації в колективній 
монографії додаються до інформаційного 
повідомлення.

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
НЕОБХІДНО надіслати на адресу оргкомітету до 
1 березня 2019 р. заяву щодо участі (форма 
додається), текст тез доповіді та копію квитанції 
про оплату.

У разі публікування матеріалів у колективній 
монографії тези та публікації подаються до 20 
лютого 2019 р.

Всі матеріали направляються в електронному 
вигляді. Назви файлів повинні містити прізвище 
першого автора і тип матеріалу: наприклад, 
Шевченко-тези, Шевченко-монографія, Шевченко- 
заява.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Формат аркуша: А4 (21 * 29,7 см).
Параметри сторінки (відступи від краю): 

зліва - 2,5 см; праворуч - 2,0 см; зверху - 2 см; 
знизу - 2,5 см.

Шрифт тез -  Times New Roman; накреслення -  
пряме; кегль -  10 пт міжрядковий інтервал 
(множник) -  1. Текст тез розташовується в дві 
колонки однакової ширини -  8 см, відстань між 
стовпчиками -  0,5 см; відступ першого рядка 
абзацу -  0,75 см; вирівнювання -  за шириною. 
Слід не використовувати для форматування 
тексту пропуски, табуляцію тощо. Не 
встановлюйте ручний перенос слів, також не 
використовуйте колонтитули. Між значенням 
величини та одиницею її вимірювання ставити 
нерозривний пропуск (Ctrl + Shift + пробіл). 
Сторінка тези доповіді заповнюється повністю.

Набір формул: редактор формул MS Equation.
Не слід використовувати для набору формул 

графічні об'єкти, кадри і таблиці.
Література оформлюється відповідно до IEEE 

Style. Робочі мови конференції: українська, 
англійська, російська.

Оргкомітет залишає за собою право на 
рецензування та відбір тези щодо їх відповідності

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Голова: Пономаренко В.С.,
д.е.н., професор, ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Заступник голови:
Коц Г.П., к.е.н., доцент, декан факультету 
економічної інформатики ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Члени Оргкомітету
Мінухін С.В, д.т.н., професор кафедри ІС;
Пушкар О.І., д.е.н., професор, зав. кафедри КСіТ; 
Руденко О.Г., д.т.н., професор, завідувач кафедри ІС; 
Удовенко С.Г., д.т.н., професор, зав. кафедри ІКТ; 
Євсеєв С.П., д.т.н., с.н.с., зав. кафедри КІТ; 
Бурдаєв В.П., к.ф.-м.н., доцент кафедри ІС; 
Грабовський Є. М., к.е.н., доцент кафедри КСіТ; 
Дорохов О.В., к.т.н., доцент кафедри ІС;
Скорін Ю.І., к.т.н., доцент кафедри ІС; 
Потрашкова Л.В., к.е.н., доц. КСіТ;
Тесленко О.В., к.т.н., доцент кафедри ІКТ; 
Федорченко В.М., к.т.н., доцент кафедри ІС.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:
Вацьковський Казимир -  доктор філософії, 
професор (Польща);
Мамедов Р.Г. -  д.т.н., професор, (Азербайджан); 
Мімо Драшкович -  доктор філософії (Чорногорія); 
Симиан Дана -  доктор філософії (Румунія); 
Шайна Януш -  д.т.н., проф.,( Польща);
Белецкий А.Я., д.т.н., професор (Україна); 
Борисенко А.А., д.т.н., професор (Україна); 
Дудикевич В.Б. д.т.н., професор (Україна); 
Любчик Л.М., д.т.н., професор (Україна).
Остапов С.Е., д.ф-м.н., професор (Україна); 
Хорошко В.А., д.т.н., професор (Україна).

вимогам.



ЗАЯВКА
на участие в работе М еждународной  
научно-практической конференции 

«Информационные технологии  
и системы»

Ф ам илия________________________________
И м я _____________________________________
О тчество________________________________
Название организации __________________

Д олж ность_________________
Ученое зван и е______________
Ученая степень_____________
Почтовый адрес (с индексом)

Телефон/факс _________
E-mail _________________
Номер и название секции

Название доклада

Необходимые технические средства 
для вы ступления__________________

Количество необходимых экземпляров 
материалов конференции:
сборник тезисов - _____шт.
монографии -   шт.

Планирую:

□  выступить с докладом (до 10 мин.);

□  выступить с информацией (до 5 мин.);

□  принять участие как слушатель.

Д ата________________________________

АДРЕС  
организационного комитета 

Международной научно-практической  
конференции «Информационные 

технологии и системы»

Харьковский национальный экономический 
университет имени Семена Кузнеца 
(ХНЭУ им. С. Кузнеца), пр. Науки, 9-A,
г. Харьков, 61166, Украина.

ОТВЕТСТВЕННЫ Й СЕКРЕТАРЬ:

М инухин Сергей Владимирович, 
тел.: 057-702-18-31, доб. 3-47., 
e-mail: kafis@ hneu.edu.ua

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРЬ:

Бурдаев Владимир Петрович, 
тел.: 057-702-18-31, доб. 3-47., 
e-mail: kafis@ hneu .edu.ua

АДРЕС ДЛЯ ЗАЯВОК И ПУБЛИКАЦИЙ:
e-mail: kafis@ hneu .edu.ua

ПРОЕЗД:

Выход из ж/д вокзала «Южный» 
автобусы № 277, 302, 303, трамвай № 20 

остановка «Космическая» или станция метро 
«Ю жный вокзал» до ст. метро «Научная» 

(время в пути 15-20 мин.).

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
УКРАИНЫ 

Харьковский национальный экономический 
университет имени Семена Кузнеца, 

Харьков (У краина)
Университет «Лючиано Блага»,

Сибиу (Румыния),
Университет «Варшавская политехника», (Польша), 

Зеленогурский университет, (Польша), 
Университет Черногории, Котор (Черногория), 

Азербайджанский Государственный Университет 
Нефти и Промышленности, Баку (Азербайджан), 

Университет Тарту, (Эстония),
Microsoft Украина,

IBM Украина,
Ассоциация «Информационные технологии 

Украины»

МЕЖ ДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

«ИНФОРМ АЦИОННЫ Е ТЕХНОЛОГИИ  
И СИСТЕМ Ы »

10-11 апреля 2019 г. 
г. Харьков

mailto:kafis@hneu.edu.ua
mailto:kafis@hneu.edu.ua
mailto:kafis@hneu.edu.ua


ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас 
принять участие в проведении Международной 
научно-практической конференции
«Информационные технологии и системы», 
которая состоится в г. Харькове 10-11 апреля 
2019 г.

Цель конференции -  обмен опытом и 
результатами научных исследований в сфере 
информационных технологий, защиты
информации, экономики, экологии, образовании и 
медицине.

Направления работы конференции:
Секция 1. Информационные технологии в
технических системах.
Секция 2 . Защита информации в информационно
коммуникационных системах.
Секция 3. Информационные технологии в
экономике, экологии, медицине и образовании. 
Секция 4. Компьютеризированные технологии и 
системы издательско-полиграфических производств 
и электронных мультимедийных изданий.

По результатам конференции будут 
опубликованы тезисы докладов и издана 
коллективная монография (язык -  украинский, 
английский, русский).

Проезд, проживание и питание
осуществляются за счет участников конференции.

Организационный взнос для участия в 
конференции составляет 150 грн. (за каждый 
доклад участника). Участники, желающие 
получить публикацию в коллективной 
монографии, представляют материал в виде 
статьи (16 стр.) и дополнительно платят 350 грн. 
за 2 экз. Требования к оформлению публикации в 
коллективной монографии прилагаются к 
информационному сообщению.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
НЕОБХОДИМО:

при публикации тезисов -  прислать в 
оргкомитет до 1 марта 2019 г . заявку на участие 
(форма прилагается), текст тезисов доклада и 
копию квитанции об оплате;

при публикации в коллективной 
монографии -  тезисы и публикацию прислать в 
оргкомитет до 20 февраля 2019 г.,

Все материалы направляются в электронном 
виде. Названия файлов должны содержать 
фамилию первого автора и тип материала: 
например, Шевченко-тезисы, Шевченко- 
монография, Шевченко-заявка.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА:

Формат листа: А4 (21 х 29,7 см).
Параметры страницы (отступы от края): слева -  

2,5 см; справа -  2,0 см; сверху -  2 см; снизу -  2,5 см.
Шрифт тезисов -  Times New Roman; 

начертание - прямое; кегль -  10 пт межстрочный 
интервал (множитель) -  1. Текст тезисов
располагается в две колонки одинаковой 
ширины -  8 см, расстояние между столбцами -  
0,5 см; отступ первой строки абзаца -  0,75 см; 
выравнивание - по ширине. Не используйте для 
форматирования текста пробелы, табуляцию и т.п. 
Не устанавливайте ручной перенос слов, не 
используйте колонтитулы. Между значением 
величины и единицей ее измерения ставьте 
неразрывный пробел (Ctrl + Shift + пробел). 
Страница тезисов заполняется полностью. 

Набор формул: редактор формул MS Equation. 
Запрещается использовать для набора формул 

графические объекты, кадры и таблицы.
Литература оформляется согласно стандарту 

IEEE Style. Рабочие языки конференции: 
украинский, английский, русский.

Оргкомитет оставляет за собой право 
рецензирования и отбора тезисов относительно их 
соответствия требованиям.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель: Пономаренко В.С.,
д.э.н., проф., ректор ХНЭУ им. С. Кузнеца
Заместитель председателя:
Коц Г.П., к.э.н., доц., декан факультета 
экономической информатики

Члены Оргкомитета:
Минухин С.В. , д.т.н., проф. кафедры ИС; 
Пушкарь А.И., д.э.н., проф., зав. каф. КСиТ; 
Руденко О.Г., д.т.н., проф., зав. кафедрой ИС; 
Удовенко С. Г., д.т.н., проф., зав. каф. ИКТ;
Евсеев С.П., д.т.н., с.н.с., кафедры КИТ;
Бурдаев В.П., к.ф.-м.н., доц. кафедры ИС; 
Грабовский Е.Н., к.э.н., доц. кафедры КСиТ; 
Дорохов А.В., к.т.н., доц. кафедры ИС;
Скорин Ю.И., к.т.н., доц. кафедры ИС; 
Потрашкова Л.В., к.э.н., доц. кафедры КСиТ; 
Тесленко О.В., к.т.н., доц. кафедры ИКТ. 
Федорченко В.Н., к.т.н., доц. кафедры ИС.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
Васьковский Казимир -  доктор философии, проф. 
(Польша);
Мамедов Р.Г. -  д.т.н., профессор, (Азербайджан); 
Мимо Драшкович -  доктор философии (Черногория); 
Симиан Дана -  доктор философии (Румыния); 
Шайна Януш -  д.т.н., профессор, (Польша); 
Белецкий А.Я., д.т.н., проф. (Украина);
Борисенко А.А., д.т.н., проф. (Украина); 
Дудикевич В.Б. д.т.н., проф. (Украина);
Любчик Л.М., д.т.н., проф. (Украина).
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Хорошко В.А., д.т.н., проф. (Украина).
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number 20 -  "Kosmichna str.".

THE MINISTRY OF EDUCATION 
AND SCIENCE OF UKRAINE 
Simon Kuznets Kharkiv National 

University of Economics,
Kharkiv (Ukraine)

Lucian Blaga University of Sibiu (Romania), 
Warsaw University of Technology, (Poland), 

Zelenogursky University, (Poland), 
University of Montenegro, Kotor (Montenegro), 
Azerbaijan State Oil and Industrial University, 

Baku, (Azerbaijan), 
University of Tartu, (Estonia), 

Microsoft Ukraine,
IBM Ukraine,

The Association «IT Ukraine»

The International Scientific 
and Practical Conference 

“Information Technology and Systems”

10-11 of April, 2019 
Kharkiv

mailto:kafis@hneu.edu.ua
mailto:kafis@hneu.edu.ua
mailto:kafis@hneu.edu.ua


INFORMATION LETTER
Dear colleagues! Are welcome you to participate 

in The International Scientific and Practical 
Conference “Information technology and systems”, 
which will take place 10 -1 1  o f April, 2019 in Simon 
Kuznets Kharkiv National University of Economics 
(S. KUZNETS KhNUE).

The aim of conference -  exchange of experience 
and research results in the field of information 
technology, information security, economy, ecology, 
education and medicine.

The focus areas o f the conference:
Section 1. Information technology in technical systems.
Section 2. Information security in information 

communication systems.
Section 3. Information technologies in economics, 

ecology, medicine and education.
Section 4. Computerized technologies and systems 

of publishing and printing industries and electronic 
media publications.

As a result of the conference will be published 
abstracts and published a collective monograph.

Nonresident participants are provided with 
housing at the during the conference in the hotel S. 
Kuznets KhNUE (At their own pay, subject to prior 
booking). Participants will need to purchase their own 
tickets for travel.

The registration fee to attend the conference is 
150 UAH (For each participant paper). Accepted 
abstracts will be published in the abstract book of the 
conference. If you need printed conference papers 
(Please specify in registration form) must also make a 
payment for a delivery.

Participants who wish to obtain publication a 
collective monograph represent material as an article 
(16 p.) and in addition to organization fee 350 UAH 
for a 2 pcs. Requirements for publication in a 
collective monograph are attached to the Information 
letter.

TO PARTICIPATE IN THE CONFERENCE
participants will be required to send to the Organizing 
Committee by e-mail to March 1, 2019 the 
application for participation (registration form) and 
the text of abstracts (electronic version) to the e-mail: 
kafis@ hneu.edu.ua.

A copy of the papers for publishing in monograph 
(optional) before the 20 February 2019.

Invitations for the participation will be sent after 
reviewing the abstracts.

The organizing committee reserves the right 
decision on the inclusion of abstracts in the 
conference program.

CONFERENCE LANGUAGES:
Ukrainian, English and Russian.

REQUIREMENTS TO THE ABSTRACTS:

The paper size: A4 (21 * 29,7 c m ). Page Options 
(Margins) on the Left - 2.5 cm; Right - 2.0 cm; Top -  
2.0 cm; Bottom - 2.5 cm.

The font -  Times New Roman, Font style -  
Regular; Size -  10 pt, Line spacing (At) -  1. Text of 
theses is located in the two columns of equal width -  
8 cm, The spacing between the columns -  0,5 cm; 
Paragraph First line -  0,75 cm; Alignment -  Justified. 
The abstract -  1 full page A4 format.

Do not use text formatting spaces, tabs, etc. Do not 
set the manual hyphenation; do not use headers and 
footers.

A set of formulas: MS Equation formula editor. 
References and e-mail the author(s) are required 
(example of abstracts, bibliography included).

ORGANIZING COMMITTEE: 

General Chair:

Ponomarenko V., Doctor of Economic Sciences, 
Professor., Rector of Simon Kuznets Kharkiv 
National University of Economics

Program Chair:

Kots Hr., PhD (Economics), Associate Professor, 
Dean of the Faculty of Economic Informatics 

Members:

Minukhin S., Dr. Sc. (Engineering), Prof.;
Pushkar O., Dr.Sc. (Economics), Prof.;
Rudenko O., Dr. Sc. (Engineering), Prof.; 
Udovenko S., Dr. Sc. (Engineering), Prof.; 
Yevseiev S., Dr. Sc. (Engineering), Prof.,
Burdaev V., PhD, Associate Prof.;
Dorokhov A., PhD, Associate Prof.;
Hrabovskyi Ye., PhD (Economics), Associate 
Prof.;
Potrashkova L., PhD (Economics), Associate 
Prof.;
Skorin Y., PhD, Associate Prof;
Teslenko O., PhD, Associate Prof.;
Fedorchenko V., PhD, Associate Prof.

PROGRAM COMMITTEE:
Mamedov R.G. -  Dr. Sc. (Eng.), professor 
(Azerbaijan);
Mimo Draskovic -  Ph.D. (Montenegro);
Simian D. -  Ph.D. (Romania);
Vatskovskyy Casimir -  Ph.D., professor (Poland); 
Shayna Janusz -  Ph.D., professor (Poland); 
Biletsky A., Dr. Sc. (Eng.), prof. (Ukraine); 
Borysenko O., Dr.Sc. (Eng.), prof. (Ukraine); 
Dudykevych V., Dr. Sc. (Eng.), prof. (Ukraine); 
Khoroshko V., Dr.Sc. (Eng.), prof. (Ukraine); 
Lyubchik L., Dr.Sc. (Eng.), prof. (Ukraine); 
Ostapov S., Dr.Sc.(Phys. and Math.), prof., (Ukraine);
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