ПРОГРАМНИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТИ
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директор Директорату стратегічного планування та
європейської інтеграції Міністерства культури
України
М. Халваші
кандидат історичних наук, доцент, ректор
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Науковий захід включений в перелік проведення наукових
конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі
Міністерства освіти і науки України на 2018 рік

(див. лист МОН України від 15.01.2018 р. №22.1/10-67 на сайті
Державної наукової установи „Інститут модернізації змісту освіти”
https://imzo.gov.ua/2018/01/15/lyst-imzo-vid-15-01-2018-22-1-10-67-properelik-provedennya-naukovyh-konferentsij-z-problem-vyschoji-osvity-inauky-u-2018-rotsi/)

Ознайомитись з відеофрагментами пленарного засідання та
матеріалами однієї з попередніх – ІІ Міжнародної науковопрактичної конференції „Статистичне та експертноаналітичне забезпечення управління сталим розвитком
економіки і соціальної сфери”, проведеної в Міжнародний
день Інтернету 4 квітня 2017 р. в режимі он-лайн через
систему вебінарів, розробником якої в рамках виконання
проекту Темпус „Інноваційна гібридна стратегія ІТаутсорсингового партнерства з підприємствами” (IHSITOP) є
Чернігівський національний технологічний університет,
можна на сайті http://webinars.stu.cn.ua/index.php/component/
k2/item/51.html або через http://stu.cn.ua/staticpages/conference/,
http://ir.stu.cn.ua/
З А Я В К А
на участь в ІV Міжнародній науково-практичній конференції
„Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим
розвитком економіки і соціальної сфери” повинна заповнюватися за
встановленою формою, що додається окремим файлом.
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кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та
аудиту ЧНТУ
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відділу Науково-дослідна частина ЧНТУ
А. Вербицька
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Адреса оргкомітету: Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус
ІІІ, кім. 203, тел. (0462)665162, e-mail: kafoa_dtu@ukr.net; вул. Стрілецька, 1,
корпус ХІ, кім. 320, тел. (0462)665218, e-mail: kafedraеаа@ukr.net

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Навчально-наукового інституту економіки ЧНТУ

Форма участі в конференції – заочна (дистанційна).
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

ПЕРЕДБАЧЕНА ПУБЛІКАЦІЯ
тез доповідей у збірнику матеріалів конференції.
Електронний варіант збірника буде розміщений в
репозитарії
–
електронному
архіві
Чернігівського
національного технологічного університету (IRChNUT):
http://ir.stu.cn.ua/
Примірники збірника розсилаються відповідно до списку
обов’язкової розсилки (наказ МОН МС України №1112 від
17.10.2012 р.)

Учасники конференції можуть також опублікувати розширений
варіант тез у форматі статті в наукових журналах ЧНТУ. Основні
вимоги до оформлення і передачі рукописів наукових статей – див.
http://www.stu.cn.ua/staticpages/fahovividannya/
або
http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/periodika/

ОРГАНІЗАТОРИ

Міністерство освіти і науки України
Чернігівський національний технологічний університет,
Головне управління статистики в Чернігівській області
Державної служби статистики України
СПІВОРГАНІЗАТОРИ

Батумський університет імені Шота Руставелі (Грузія),
Варшавська школа економіки (Польща),
Університет ім. Яна Кохановського
у місті Кельце (Польща),
Вища школа менеджменту інформаційних систем
Університету прикладних наук (Латвія)

запрошують взяти участь в
ІV Міжнародній науково-практичній конференції
„СТАТИСТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРТНОАНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ І
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. СУЧАСНІ
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ
ДАНИХ ТА СТАТИСТИКИ”,
що відбудеться у м. Чернігів, Україна
5 грудня 2018 року
з нагоди 25-річчя кафедри бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту Чернігівського
національного технологічного університету
і Дня працівників статистики

Метою проведення конференції є обмін досягненнями і
досвідом наукових досліджень щодо сучасного стану і
перспектив
експертно-аналітичного,
у
тому
числі
статистичного, забезпечення управління сталим розвитком в
умовах глобалізації світового господарства і зміни
індустріальної та інформаційної епохи ерою суспільств
знання з одночасним розвитком цифрової економіки,
еволюції управлінських культур. Популяризація статистики
як важливої основи демократичних процесів і прогресу у
суспільстві, забезпечення моніторингу системи глобальних
показників досягнення цілей сталого розвитку. Розвиток
взаємодії освітньої сфери й бізнесу. Привернення уваги до
потенціалу Чернігівського регіону України.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Фундаментальні теоретико-методологічні

засади статистичного та експертно-аналітичного
забезпечення управління
Секція 2. Навички офіційних статистиків завтрашнього
дня. Створення умов для використання big data в
статистичному виробництві та нових методів для
існуючих і нових джерел даних
Секція 3. Етика, цифрові навички, кібербезпека. Нові
статистичні інструменти і програмне забезпечення
Секція 4. Моніторинг ефективності процесів інтеграції
України до ЄС та дієвості секторальних реформ
Секція 5. Аналітичне, експертне, правове та
інформаційне забезпечення управління сталим
розвитком міст та спільнот
Секція 6. Статистичне та експертно-аналітичне
забезпечення управління інноваціями,
інфраструктурою та економічним зростанням
Секція 7. Статистичне та експертно-аналітичне
забезпечення управління економічною активністю та
життєвим рівнем населення
До участі в конференції запрошуються вчені і
практики у сфері статистики, аналітики, експерти,
професорсько-викладацький склад вищих навчальних
закладів, наукові працівники науково-дослідних установ,
докторанти, аспіранти, магістранти, представники органів
державної влади і місцевого самоврядування, бізнесу,
громадських організацій, усі зацікавлені особи.

Координатор конференції
Надія Ющенко, канд. екон. наук, доцент,
тел. +38 097 341 87 79, е-mail: nadezhda15yu@gmail.com

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
1.Всі матеріали (тези, заявку учасника, копію квитанції про
оплату, презентацію та ін.) надсилати тільки в електронному
вигляді до 20 листопада 2018 року (включно) на е-mail:
nadezhda15yu@gmail.com. Файли мають бути у форматі MS
Word і названі за прикладом: ЮщенкоНЛ_секція2_тези,
ЮщенкоНЛ_секція2_заявка. Тема листа – „Конференція СЗУ2018”. Бажано також до дати проведення наукового заходу
надіслати відео-виступ, мультимедійну презентацію, відео, яким
Ви ділитесь власним досвідом використання програмних
продуктів в аналізі емпіричних даних в професійній діяльності,
в навчальному процесі тощо, які будуть розміщені на сторінці
конференції.
2.Після відправлення матеріалів обов’язково очікуйте
підтвердження про їх отримання впродовж п’яти робочих днів.
У разі його відсутності – продублюйте лист або зверніться за
телефоном +38 097 341 87 79.
3.Магістранти та аспіранти публікуються тільки у
співавторстві з науковими керівниками, які мають науковий
ступінь. У протилежному випадку до тез доповіді необхідно
обов’язково додати скановану копію рецензії-рекомендації
наукового керівника (із завіреним підписом), вказати контактні
телефони та e-mail керівника.
4.Фінансові умови.
Організаційний внесок передбачений з кожної доповіді
незалежно від кількості авторів і складає 150 грн. У разі
підготовки тез у співавторстві та потреби придбання
додаткового примірника збірника матеріалів конференції
необхідно додатково перерахувати кошти у розмірі 100 грн.
Розсилка авторського примірника збірника та сертифіката
учасника конференції здійснюється за рахунок отримувача.
Для цього необхідно в заявці учасника конференції обов’язково
вказати адресу відділення Нової пошти (номер відділення, місто,
повністю прізвище, ім’я, по батькові та номер мобільного
телефону отримувача).
Організаційний внесок не сплачується:
докторами наук у разі їх одноосібної участі (з пересилкою
автору
друкованого
примірника
збірника
матеріалів
конференції);
представниками закладів-співорганізаторів конференції з
Грузії, Латвії та Польщі (з наданням авторам електронного
варіанту збірника у pdf-форматі; друковані примірники будуть
надіслані науковим бібліотекам відповідних навчальних
закладів).
Реквізити для оплати
організаційного внеску учасника конференції:
Одержувач: Чернігівський національний технологічний університет
Код ЄДРПОУ 05460798, р/р 31251264206996 в ДКСУ м. Київ МФО
820172. ІПН 054607925261. Призначення платежу: За участь у
конференції СЗУ-2018 ПІБ учасника
5.Вихід з друку збірника за матеріалами конференції і
розсилка заплановані впродовж місяця після проведення заходу.
6.Матеріали конференції будуть також доступними в
електронному
вигляді
на
сайті
http://www.stu.cn.ua/staticpages/conference/

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ 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 та їх наукові керівники. Редактори залишають за
собою право внесення редакційних правок в тексти тез і
повернення матеріалів авторам на доопрацювання.
Учасник має право представити кілька тез, які не були раніше
опубліковані. Максимальна кількість авторів однієї доповіді –
два автори. Якщо науковий керівник не є співавтором, то
вказувати його у тексті не потрібно.
Обсяг тез – 2-4 сторінки тексту формату А4, гарнітура
Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегль 12 (у таблицях,
рисунках допускається 9-11), міжрядковий інтервал –
одинарний, абзац – 0,63 см. Вирівнювання основного тексту по
ширині. Поля – 25 мм з усіх боків сторінки. Верхній і нижній
колонтитули, а також номери сторінок не вводити.
Список використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання” 10 кеглем з
обов’язковим посиланням на них по тексту в квадратних дужках.
Використання виносок не допускається!
Формат таблиць і рисунків повинен бути виключно книжним,
використання кольору і фону не допускається. Кожний рисунок
має бути єдиним об’єктом. Всі рисунки і таблиці повинні мати
назву. Не використовувати скановані об’єкти! Формули вводити
за допомогою редактора формул Microsoft Equation.
Обов’язково в матеріалах зазначаються УДК, прізвище,
ініціали, посада автора, місце роботи (навчання), е-mail, назва
доповіді, ключові слова.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
УДК 311:001.12/.18
Н.Л. Ющенко, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
е-mail: nadezhda15yu@gmail.com
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО НЕЗАЛЕЖНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ – ВИРОБНИКА НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ГРОМАДЯН, БІЗНЕСУ І
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ІНФОРМАЦІЇ

Ключові слова: дані, інформація, масові явища і процеси, реформа статистики
Європейська статистична система, що забезпечує Європейський Союз, світ і
громадськість незалежною високоякісною інформацією про економіку й
суспільство на загальноєвропейському, національному та регіональному рівнях і
сприяє загальнодоступності цієї інформації для використання з метою прийняття
рішень, у науково-дослідних цілях та для обговорення, спираючись на наукові
принципи і методи, пропонує і постійно вдосконалює програму гармонізованої
європейської статистики, що є важливою складовою демократичних процесів і
прогресу у суспільстві. Реформа статистики є однією з 62 пріоритетних реформ та
програм розвитку держави, визначених Стратегією сталого розвитку „Україна –
2020” [1], метою якої є впровадження в Україні європейських стандартів життя та
вихід України на провідні позиції у світі. …
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