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Міжнародна науково-практична конференція 
 

«ЦИФРОВЕ СУСПІЛЬСТВО: УПРАВЛІННЯ, ФІНАНСИ ТА СОЦІУМ» 
 

28 квітня 2023 р. 
 

До участі запрошуються науковці, здобувачі вищої освіти, представники 

підприємств, установ, організацій, бізнесу, установ та організацій – міжнародних 

партнерів університету. 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

Тематичні напрями Контакти тематичних напрямів  

 Цифрові технології у сфері 

обліку, аудиту, фінансів та 

оподаткування  

 

Фесенко Валерія Валеріївна, д.е.н., проф., професорка 

кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування 

e-mail:fesenkovaleriia@gmail.com 

Тел.: (050) 955-15-25 

 Суспільне життя в умовах 

війни та повоєнного відновлення: 

інформаційно-комунікативні, 

соціально-психологічні та 

оздоровчо-рекреаційні аспекти 

Інформаційно-комунікативні аспекти:  

Кодацька Наталія Олександрівна, к.соц.н., доц., 

завідувачка кафедри журналістики  

e-mail: dom1237@gmail.com; 

тел.: (097) 362-11-49 

Соціально-психологічні аспекти:  

Панфілова Галина Борисівна, к.психол.н., доц., 

завідувачка кафедри психології 

e-mail: gala.panfilova7@gmail.com;  

тел.: (066) 930-08-30 

Оздоровчо-рекреаційні аспекти: 

Луценко Ірина Миколаївна  

к.н. з фізичного виховання і спорту, доц., завідувачка 

кафедри фізичного виховання та спеціальної підготовки  

e-mail: irinaucf@gmail.com; 

тел.: (097) 392-90-34 

 Трансформація менеджменту 

в умовах діджиталізації  

Маляр Дмитро Віталійович, к.е.н., доц., доцент кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

e-mail: domalor369@gmail.com; 

тел.: (098) 781-42-48 

 Новітні технології публічного 

управління в епоху цифровізації   

Борисенко Ольга Петрівна, д.держ.упр, проф., 

професорка кафедри публічного управління та митного 

адміністрування  

e-mail: acu_borysenko@ukr.net; 

тел.: (097) 367-44-32 

mailto:dom1237@gmail.com


За результатами роботи конференції буде сформовано ЕЛЕКТРОННИЙ 

ЗБІРНИК тез доповідей, опублікованих в авторській редакції, і розміщено на сайті 

Університету митної справи та фінансів (http://umsf.dp.ua). 

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів, які за 

оформленням та термінами подання не відповідають встановленим вимогам.  
 

Участь у конференції безкоштовна 
 

Адреса оргкомітету: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Для участі у науково-практичній конференції необхідно до 25 квітня 2023 р. 

надіслати на електронну адресу відповідного тематичного напряму: заявку на участь 

у конференції (Додаток 1); тези доповіді. Тема листа – назва конференції. Заявка, тези 

доповіді направляються в окремих файлах. Заявка заповнюється на кожного 

співавтора окремо. Назва файлу заявки – прізвище та ініціал імені учасника і слово 

«заявка» латинськими літерами (наприклад: IvanenkoM. Zayavka.doc). Назва файлу тез 

– прізвище та ініціал імені учасника і слово «тези» латинськими літерами (наприклад: 

IvanenkoM.Tezy.doc). 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

Формат аркуша A4 

Поля  усі по 20 мм 

Редактор MS Word 

Шрифт Times New Roman 

Розмір кегля 14 пунктів  

Міжрядковий інтервал одинарний 

Вирівнювання тексту по ширині 

Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см 

Рисунки і таблиці 

шрифт Times New Roman;  

розмір кегля – 12;  

міжрядковий інтервал – 1,0 

Формули 
редактор Microsoft Equation; 

нумерувати у круглих дужках 

Обсяг 2 повні сторінки  

Список використаних джерел оформлення за ДСТУ 8302:2015 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

 

Маляр Д. В., к.е.н., доц.,  

доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Університету митної справи та фінансів 

 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

 

Текст тез доповіді. Текст тез доповіді. Текст тез доповіді. Текст тез доповіді. 

Текст тез доповіді. Текст тез доповіді. Текст тез доповіді.  

 

Список використаних джерел 
 

http://umsf.dp.ua/


Додаток 1 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

(для науковців, представників організацій) 

ПІБ автора (повністю)  

Науковий ступінь  

Учене звання  

Посада  

Місце роботи  

Назва тез  

Тематичний напрям конференції  

Контактний телефон (моб.)  

E-mail  

 

(для здобувачів вищої освіти) 

ПІБ автора (повністю)  

Назва закладу вищої освіти  

(місце навчання) 

 

Статус (студент, аспірант)  

Назва тез  

Тематичний напрям конференції  

Контактний телефон (моб.)  

E-mail  
 

 


