
 
МІЖНАРОДНОГО 

ФОРУМУ З БЕЗПЕКИ 
(INFOS-2017) 

 

МНПК «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів 

господарювання в контексті економічної безпеки 

(MABEES)» 

МНТК «Інформаційна та економічна безпека (INFECO)» 

 
25 травня 2017 року (четвер) 

09.00-09.45 – Реєстрація учасників INFOS-2017 
09.45-10.00 – Відкриття форуму (актова зала) 
10.00-13.00 – Пленарне засідання за участю  
 закордонних спікерів (актова зала) 
13.00-14.00 – Обід (їдальня на території ВНЗ) 
14.00-17.00 – Пленарне засідання за участю  
 провідних спікерів (актова зала) 
17.00-17.30 – Кава-брейк 
 

26 травня 2017 року (п’ятниця) 
09.00-13.00 – Засідання круглих столів та секцій 
13.00-14.00 – Обід (їдальня на території) 
14.00-17.00 – Засідання круглих столів та секцій 
 

27 травня 2017 року (субота) 
08.00-19.00 – Проведення виїзного круглого столу на 
тему: "Інформаційна та економічна безпека: сучасні 
проблеми та перспективи розвитку". 
19.00-21.00 – Від'їзд учасників форуму 

 

ПРАВИЛА НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 
1. До публікації приймаються наукові праці, 

які не публікувалися раніше. 
2. Обов'язково оформити заявку-анкету - 

https://goo.gl/forms/Lm8ed3yHBcoqQ7IH2. В анкеті 
потрібно вказати повну адресу. Робочі мови форуму 
– українська, англійська. 

Увага! Анкета заповнюється тією мовою, якою на-

писані тези доповіді (стаття, розділ у монографію). Звер-

ніть увагу на правильне написання прізвища, ім'я та по 

батькові авторів роботи. 

3. Тези, статті та матеріал до монографії, а також 
копії квитанцій про оплату (з поміткою «Оплата») – 

надсилаються на адресу conf-manager@ukr.net. 
4. Роботи, які не відповідають вимогам, або не 

представлені у встановлений термін, відхиляються 
за рішенням оргкомітету. 

5. За результатами передбачається видання: 

 програми форуму INFOS-2017 – буде до-
ступна на сайті форуму - https://goo.gl/oaAZl3; 

 тез доповідей у збірнику (мова: українська, 
англійська); 

 статей у профільних збірниках/журналах, 
що включені до переліку фахових видань ВАК Ук-
раїни з технічних та економічних наук; 

 монографії за заданою тематикою. 
6. В рамках форуму планується проведення виїз-

ного круглого столу. Для авторів, які бажають взя-
ти участь, буде надано окреме запрошення. Щодо  
проживання у готелі ВНЗ запитуйте у організаторів. 

 

МІЖНАРОДНИЙ 
ФОРУМ З БЕЗПЕКИ 

(INFOS-2017) 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Черкаський національний університет  

ім. Богдана Хмельницького, 18031, м. Черкаси, 
вул. Шевченко, 81, корпус № 1, ауд. 406 

 
КОНТАКТИ: 

Зачосова Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент, доц. 
каф. МЕБ (ЧНУ ім. Б. Хмельницького) 
тел. +38(068) 906-10-54, conf-manager@ukr.net  

 
Замула Аліна Олександрівна, к.т.н., доцент каф. ІТ та 
ВМ (ХННІ ДВНЗ УБС) 
тел. +38(057)338-56-27, zamula.alina@gmail.com 
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University of National and World Economy 
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Tecnológico de Monterrey, ITESM 

(Monterrey, Mexico) 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас до участі у МІЖНАРОД-

НОМУ ФОРУМІ З БЕЗПЕКИ (INFOS-2017), 
який проводить ЧНУ ім. Богдана Хмельницько-
го. Мета форуму – обговорення наукових та 
практичних проблем з інформаційної та економі-
чної безпеки різних країн. 

 
Тематичні напрями роботи форуму: 

Секція 1. Система економічної безпеки: 
управлінський та інформаційний аспекти  

Секція 2. Управління ризиками та загроза-
ми економічній безпеці підприємства 

Секція 3. Економічна безпека за сферами 
господарювання 

Секція 4. Підготовка фахівців у сфері безпе-
кознавства 

Секція 5. Інформаційна безпека: обчислю-
вальні, телекомунікаційні, хмарні системи  

Секція 6. Фінансова та банківська безпека  

Секція 7. Обліково-аналітичне забезпечення 
безпеки підприємств  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Викладачі кафедр менеджменту та еко-

номічної безпеки (ЧНУ ім. Богдана Хмельниць-
кого) та інформаційних технологій та вищої ма-
тематики (ХННІ ДВНЗ УБС). Відповідальний 
секретар форуму: Горячківська І.В. 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Черевко О.В. – голова, д.е.н., проф., ректор 

ЧНУ ім. Богдана Хмельницького 
Мігус І.П. – співголова, д.е.н., проф., зав. ка-

федри менеджменту та економічної безпеки 
ЧНУ ім. Богдана Хмельницького 

Кавун С.В. – співголова, д.е.н., к.т.н., доцент, 
Ph.D., завідувач кафедри ІТ та ВМ, ХННІ 
ДВНЗ УБС 

Kalashnikov Vyacheslav – Doctor of Physical-

Mathematical Sciences, Professor, ITESM, 
Campus Monterrey (Monterrey, México) 

Dimiter G. Velev – Prof., Dr., University of Na-
tional and World Economy (Sofia, Bulgaria) 

Robert Brumnik – DDr.Sc., Assist. Prof., GEA-
College (Ljubljana, Slovenia) 

Anders Carlson – VTN University, Blekinge Insti-
tute of Technology (Karlskrona, Sweden) 

Dejan Pavlović – NIS a.d. Corporate Security 
Division, Petroleum Industry of Serbia (Novi 
Sad, Serbia) 

Ohrimenko Sergey – Dr. Hab. (Doctor of Econom-
ics), Professor of Academy of Economic Studies 
of Moldova, Head of the Laboratory of Infor-
mation Security by МЕА (Chisinau, Moldova) 

Oleksandr Petrov – Prof. Dr Hab. Inż., Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w 
Krakowie, AGH University of Science and 
Technology (Krakow, Poland) 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Матеріали повинні мати формат А4 через 1,5 інте-
рвал. Обсяг рахується із списком літератури, включа-
ючи рисунки та таблиці. Текст має бути вирівняний з 
обох сторін (шрифт Times New Roman, кегль 14), абза-
цний відступ – 15 мм. Всі нетекстові об'єкти створюва-
ти вбудованими засобами Word, формули – за допомо-
гою редактора Equation, діаграми, графіки - Graph або 
Excel тощо. Колір графічних матеріалів чорно-білий, 
заповнення виконувати штрихуванням. Всі поля 25 мм. 
Рисунки, схеми, формули та таблиці не повинні вихо-
дити за поля. Сторінки не нумеруються. Слова друку-
ються без переносів. У правому кутку зазначаються 
прізвище, ініціали автора (авторів) науковий ступінь, 
вчене звання. Нижче – назва установи, через інтервал – 
назва тез великими літерами, через інтервал – текст. 
Наприкінці подається список використаних джерел, 
оформлених відповідно з вимогами ДАК України. 
Обов’язкові посилання на використані джерела про-
хання подавати по мірі згадування їх у тексті рукопису. 

Ім’я файла – прізвище першого автора. (наприклад: 
ivanov_tezy.doc, ivanov_stattya.doc). Для молодих 
науковців (аспірантів, здобувачів наукового ступе-
ня кандидата наук) обов’язкова рецензія доктора 
наук. 

Організаційний внесок 
(див. систему сплати) сплачується 

учасниками за реквізитами, які бу-
дуть надіслані авторам після прий-

няття до друку матеріалів форуму. 
 

Система сплати за участь у форумі 

Категорія авторів 
 

 

 

Показник 

студенти, 

аспіранти 

(серед авто-

рів тільки 

вони), грн 

інші, 

грн 

закордоні 

автори 

(англ. 

мовою), 

у.о. 

тези доповіді (3-4 стор.) 120 150 20 

стаття (9-14 стор.) 350 480 50 

розділ монографії (10-24 

стор.) 
450 500 100 

Бонуси (підсумовуються за всіма категоріями): 

якщо подані більш ніж 5 

робіт з одного підрозділу 

(С - кількість робіт) 

1% * С 

(на кожну роботу) 

одночасно подані тези, 

стаття та розділ монографії 
10% 

якщо приймали участь у 

попередніх конференціях 

(С - кількість разів) 

2% * С 

всі автори – доктора наук 100% 

із приїздом та доповіддю 20% 

Всі матеріали, оформлені згідно з вимогами, 
повинні надійти до оргкомітету до 

10 травня 2017 року 
      Сайт     Заявка-анкета 


