V Всеукраїнська науково-практична конференція
"Нові інформаційні технології управління бізнесом"
16 лютого 2022 року
Добрий день!
Запрошуємо Вас до участі у V Всеукраїнській науково-практичній конференції "Нові інформаційні
технології управління бізнесом", яка відбудеться 16 лютого 2022 року.
Організатор конференції – ВГО "Спілка автоматизаторів бізнесу"
Всеукраїнська Спілка автоматизаторів бізнесу об’єднує професіоналів, зацікавлених у розвитку сучасних
інформаційних технологій, їх популяризації, кадровому забезпеченню та ефективному використанню в різних
галузях економіки. Одна із ключових задач Спілки – це навчальна та просвітницька діяльність, яка передбачає тісну
співпрацю з системою освіти у різних напрямках.
Конференція дає можливість представникам освітніх закладів ознайомитися з новими інформаційними
технологіями, обмінятися практичним досвідом їх викладання та застосування в підготовці фахівців, розширити
шляхи співпраці з членами Спілки для реалізації спільних освітніх та дослідницьких проектів.
На сьогодні близько 300 закладів освіти різних рівнів акредитації з усієї України проводять навчання студентів з
використанням систем автоматизації бізнесу. Програмні продукти та технології систем автоматизації бізнесу широко
використовуються в навчальній, науковій, адміністративній діяльності, для автоматизації управління та обліку
навчальних закладів всіх рівнів. Багато закладів освіти має великий досвід їх ефективного використання.
Конференція направлена на підвищення кваліфікації викладачів та престижу викладацької діяльності, всебічне
інформування щодо нових тенденцій у сфері використання систем автоматизації бізнесу та їх інтеграції в освітній
процес, розширення знань та поглиблення навичок у роботі з такими системами.
Проведення заходу передбачено в очному та онлайн форматі.
Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Володимирська, 60, актова зала головного (червоного) корпусу
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (станція метро "Університет").
Онлайн-трансляція: Для надання можливості в поточних умовах отримання актуальної інформації, ми додали
можливість перегляду онлайн-трансляції конференції! Кількість глядачів онлайн-трансляції необмежена!
На конференції плануються виступи й обговорення по:
 актуальних питаннях та перспективах підготовки фахівців економічних і технічних спеціальностей
 організації форм співпраці бізнесу та закладів освіти
 підвищенню кваліфікації викладачів, які готують спеціалістів по автоматизації бізнесу
 питаннях імплементації напрямку методології розробки та впровадження корпоративних систем та керівників
проектів
 методології підготовки фахівців по розробці, впровадженні та використанні інформаційних систем
 розвитку інноваційної лінійки рішень BAS (Business Automation Software)
 анонсу нових продуктів лінійки BAS
 технології організації навчального процесу по продуктах лінійки BAS
 розвитку лінійки продуктів для бюджетної сфери – KBS/UA-Бюджет
 використанню інформаційної системи ІТС при підготовці майбутніх бухгалтерів, консультантів та ІТспеціалістів
Планується публікація збірника тез виступів та доповідей учасників конференції.
Участь у конференції є частиною виконання працівниками освіти Постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 року "Деякі
питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" (кожен слухач отримає іменний
сертифікат учасника з вказанням обсягу конференції у 8 академічних годин).
Участь у конференції безкоштовна.
Попередня реєстрація обов’язкова:
 на сайті: www.unionba.com.ua
Додаткові питання можна задати:
 за e-mail: osvita@unionba.com.ua
 за телефоном: (044) 422-41-75
З повагою,
Голова "Спілки автоматизаторів бізнесу"

В. Мазур

