Державна служба статистики України
Національна академія статистики,
обліку та аудиту (Україна)
Фундація з прикладних досліджень
у сфері інформатики, статистики та
економіки (Франція)
Інститут статистики та прикладної
економіки (Королівство Марокко)
Амстердамський університет
(Королівство Нідерландів)
Жешувський університет (Польща)
Академія Вища школа бізнесу в
Домбровій Гурничі (Польща)
Білоруський торгово-економічний
університет споживчої кооперації
XVІ МІЖНАРОДНА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
з нагоди Дня працівників статистики
«СТАТИСТИКА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ:
СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
05 грудня 2018 року

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Голова оргкомітету:
Осауленко О.Г., ректор НАСОА, доктор наук з
державного
управління,
професор,
членкореспондент
НАН
України,
заслужений
економіст України.
Члени оргкомітету:
Момотюк Л.Є., проректор НАСОА, доктор
економічних наук, професор;
Герасименко С.С., завідувач кафедри статистики
НАСОА, доктор економічних наук, професор;

Кобіс Нілс, дослідник факультету економіки та
бізнесу Амстердамського університету, доктор
філософії в галузі економіки, Королівство
Нідерландів ;
Восієк
Малгожата,
заступник
декана
економічного факультету з наукових досліджень
та розвитку Жешувського університету, доктор
філософії в галузі економіки, Польща;
Рембілас Рафал, проректор Академії Вища
школа бізнесу в Домбровій Гурничі, доктор
філософії в галузі економіки, Польща;
Коробкін А.З., завідувач кафедри економічних та
прикладних дисциплін Білоруського торговоекономічного університету споживчої кооперації,
Республіка Білорусь, кандидат економічних наук,
доцент;
Журавльов О.В., завідувач відділу міжнародного
співробітництва НАСОА, доктор економічних
наук, доцент.
Учений секретар конференції:
Мотузка О.М., кандидат економічних наук,
доцент, НАСОА.

Адреса оргкомітету:
04107, м.Київ, вул. Підгірна, 1,
Національна академія статистики, обліку та
аудиту, кім. 305, кафедра статистики,
тел. (+38 044) 489-31-05,
(+38 044) 486-36-48, (+38 044) 489-42-56

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ !

conferenceNASOA@gmail.com

Мета конференції: обмін науковими
поглядами та практичними напрацюваннями у
сфері статистичних досліджень розвитку
соціально-економічних систем.
Форма участі: особиста або дистанційна.
Мови конференції: українська, англійська,
французька, польська та білоруська.
До участі в міжнародній конференції
запрошуються вчені і практики у сфері
статистики з України та зарубіжних держав,
професорсько-викладацький склад вищих
навчальних закладів, наукові працівники,
докторанти,
аспіранти,
магістранти,
представники органів державної влади і
місцевого самоврядування, інші зацікавлені
особи.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Сучасна офіційна статистика: стан та
перспективи розвитку.
2. Сучасні виклики статистики в умовах
глобалізації.
3. Статистика у цифровій економіці.
4. Бізнес-статистика
та
аналітика
в
управлінні економікою.
5. Міждисциплінарність у статистичних
дослідженнях.
Термін подання заявок та тез доповідей
до 15 листопада 2018 року (включно).
Матеріали надсилати електронною поштою до
організаційного комітету.

1) заявку на участь у конференції;
2) тези доповіді;
3) відскановану копію підтвердження сплати
організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу
доповідача.
Наприклад:
Голубова_Тези,
Голубова_Внесок.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Розмір організаційного внеску становить
200 гривень.
Організаційний внесок буде використаний на
покриття витрат, пов’язаних з підготовкою
публікацією матеріалів конференції.
Організаційний внесок не сплачують доктори
наук у разі їх одноосібної участі та представники
закладів-організаторів конференції.
Реквізити для оплати:
Національна академія статистики,
обліку та аудиту
р/р 26 0000 52 63 81 00 в ПАТ «ПриватБанк»
м. Києва, МФО 320649,
ідент. код за ЄДРПОУ 04837462
ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ТА ЇХ
ОФОРМЛЕННЯ :
Подані на конференцію матеріали повинні бути
актуальними, мати новизну, обґрунтовану наукову
і практичну спрямованість. Відповідальність за
науковий рівень доповідей, обґрунтованість
висновків, достовірність результатів несуть
автори.
Редактори залишають за собою право внесення
редакційних правок в тексти тез і повернення
матеріалів авторам на доопрацювання.
Матеріали подаються у текстовому редакторі
Microsoft Word для Windows з розширенням *.doc,
або *.docx.
Обсяг тез доповідей до 5 сторінок при форматі
сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова.

Поля: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє, нижнє
– 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14,
міжрядковий інтервал – 1, стиль – Normal, абзац –
1,25.
У
тексті
посилання
позначаються
квадратними дужками із вказівкою в них
порядкового номера джерела за списком та через
кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [8,
с.
13].
Список
використаних
джерел
оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Науковий ступінь, вчене звання_______________
Тематичний напрям_________________________
Участь (особиста, дистанційна)_______________
Адреса____________________________________
Телефон___________________________________
Електронна адреса__________________________

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Напрям: Сучасна офіційна статистика: стан

та перспективи розвитку
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Голубова Галина Володимирівна,
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри статистики;
Національна академія статистики, обліку та
аудиту
Якісна та своєчасна статистична інформація про
економічне, соціальне та екологічне становище
країни необхідна для подальшого вдосконалення
державного управління.
ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
Заявка
на участь у XVІ Міжнародній науковопрактичній конференції на тему «Статистика в
Україні та світі: стан, тенденції та перспективи
розвитку»
Прізвище _________________________________
Ім'я ______________________________________
По батькові________________________________
Місце роботи та посада _____________________

Місце проведення:
м. Київ, вул. Підгірна, 1, Національна академія
статистики, обліку та аудиту, ауд. 23.
Проїзд до Академії:
1. Від станції метро «Політехнічний інститут»
автобусом (або маршрутним таксі) № 31 до
зупинки «вул. Половецька».
2. Від станції метро «Лук’янівська» (пішки) по
вул.
Мельникова
до
перетину
з
вул.
Глибочицькою, далі повернути на вул. Татарську і
йти до вул. Підгірна.
3. Від станції метро «Контрактова площа»
маршрутним таксі № 432 до вул. Підгірна (на
вимогу).

