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Про проведення VII міжнародної науково-практичної конференції 

“ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ЕКОНОМІЦІ” 
 

Ш а н о в н і  к о л е г и ! 

 

Державна податкова адміністрація України,  

Національний університет державної податкової служби України, 

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 

Національний технічний університет України  “КПІ”, 

Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України 

засвідчують Вам свою повагу та запрошують прийняти участь у VII міжнародної науково-

практичної конференції, яка пройде на базі Національного університету ДПС України 23 квітня 

2009 року о 10
00  

у приміщенні конференц-комплексу за адресою: 08200, Київська обл., м. Ір-

пінь, вул.. К. Маркса, 31. 

Тема конференції: “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”. 

Мета конференції: вивчення та систематизація в галузі моделювання економіки, впрова-

дження інформаційних технологій у діяльності українських та зарубіжних економічних структур. 

Секційні напрями конференції: 

1. Інформаційні технології  та моделювання в економіці 

2. Моделювання та інформаційно-аналітичне забезпечення процесів оподаткування 

3. Інформаційні технології фінансових ринків  та електронна комерція 

4. Бази знань,  технології підтримки прийняття рішень та семантичний ВЕБ 

5. Інформаційні технології в освіті 

6. Інформаційна безпека 

7. Інформаційне право та правова інформатика в інформаційному  суспільстві. 

У роботі конференції приймають участь вітчизняні та іноземні фахівці, які досліджують 

проблеми комп’ютерної підтримки переговорів та узгодження рішень; використання генетич-

них алгоритмів, сховищ даних, білінгових і  мультиагентних систем при прогнозуванні цін та 

при підтримці прийняття рішень на підприємствах; проблеми застосування ризикологічного 

аналізу в СППР, методів економічного обґрунтування рішень щодо оновлення технічних засо-

бів АІС; проблеми розробки, впровадження і супроводу електронних засобів навчання та вико-

ристання технологій відкритих джерел; проблеми інтеграції СППР та ІС управління підприємс-

твом; проблеми використання принципів процесного підходу на основі стандартів ІСО 9000, 

комп’ютерного моделювання бізнес-процесів в економіці і, зокрема у діяльності податкової 

служби; стан та проблеми нормативно-правового упорядкування суспільних відносин щодо ін-

формаційного права та правової інформатики. За результатами обговорення наукових доповідей 

друкується збірник матеріалів конференції. 

Щодо форми заявки на участь, заїзду та поселення учасників, тез доповідей тощо зверта-

тися до Організаційного комітету (секретар – Погорєловська Ірина Дем’янівна, к.е.н., доцент) за 

тел. (04497) 51-098 або e-mail: tcimv@asta.edu.ua ; pi@asta.edu.ua. 
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