
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Манцуров І.Г. – д.е.н., професор, член-кореспондент
НАН України; директор Інституту системних
статистичних досліджень ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима
Гетьмана", зав. кафедри статистики ДВНЗ "КНЕУ
ім. В. Гетьмана"

Бараник З.П. –  д.е.н., професор, заступник зав. кафедри
статистики ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

Столєтова І.Г. – старший викладач кафедри
статистики ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

Пєтухова О.А. - старший викладач кафедри
статистики ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

Гарматюк К.А. – інспектор навчально-
консультаційного пункту

Конференція відбудеться 19 травня 2017 р. у
конференц-залі ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
(м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1).

Конференція розпочне свою роботу 19 травня
2017 року о 1000,  реєстрація учасників з 900 у холі
Конференц-залу.

ЗАЯВКА
на участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції
"Роль статистики в подоланні глобальної

фінансово-економічної кризи"

ПІБ учасника
ПІБ, науковий ступінь, вчене звання
наукового керівника (для студентів)
Назва організації
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Поштова адреса (ПІБ отримувача, вулиця, №
будинку, № квартири, місто, країна, індекс)
Контактний телефон
e-mail
Назва доповіді
Тематичний напрямок
Планую:
виступити з доповіддю (до 10 хв.);
взяти участь як слухач;
заочно з публікацією тез
Кількість необхідних примірників
(до вартості публікації включено лише один
авторський примірник)
Потреба у бронюванні готелю: так чи ні
Потреба у надсиланні персонального
запрошення:
так чи ні
Технічні засоби, необхідні для доповіді
Дата заповнення заявки

Адреса організаційного комітету конференції

ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
Кафедра статистики
Львівська пл, 14
Україна, м. Київ, 04053

e-mail:  kstat@kneu.edu.ua
Сайт кафедри: http://fisit.kneu.edu.ua/ua/depts9/k_statystyky/

Міністерство  освіти  і  науки України
ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
Інститут системних статистичних
досліджень ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима

Гетьмана"
Міністерство регіонального розвитку ,
будівництва та житлово-комунального

господарства України
Державна служба статистики України

НАН України
Краківський економічний університет
Економічний університет в Братиславі

Азербайджанський державний економічний
університет

Міжнародна науково-
практична конференція

"Роль статистики в
подоланні світової
економічної кризи:

виклики та
перспективи для

України"

19 травня 2017 року
м. Київ

mailto: kstat@kneu.edu.ua
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-
практичній конференції "Роль статистики в подоланні
світової економічної кризи: виклики та перспективи для
України", яка відбудеться у м. Київ 19 травня 2017 р.

Метою конференції є теоретичне узагальнення
наукових досліджень та розробка практичних рекомендацій
щодо широкого спектру проблем за перспективними
напрямами.

Основні тематичні напрями конференції:

1. Методологія статистичного оцінювання глобальної
фінансово-економічної кризи

2. Статистична оцінка глибини світової економічної
кризи

3. Наслідки світової економічної кризи в Україні та
шляхи її подолання

Робочі мови конференції: українська, англійська,
польська, словацька, російська.

За результатами роботи конференції буде видано:
· збірник тез доповідей, які автори зможуть

отримати під час проведення конференції. Заочні учасники
отримають збірники поштою за вказаною адресою протягом
двох тижнів з дня проведення конференції.

Вимоги до тез доповіді: формат А4; редактор –
MS Word 7; шрифт – Times New Roman; розмір кегля – 14;
міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля по 20 мм; абзацний
відступ – 125 мм. Рисунки і таблиці: шрифт Times  New
Roman; розмір кегля – 12; міжрядковий інтервал – 1;
використання чорно-білої гами; використання фону не
допускається. Формули: оформлювати за допомогою
редактора Microsoft Equation; нумерувати у круглих дужках.
Список літератури повинен бути оформлений відповідно
до діючих стандартів;  посилання в тексті на літературу в
квадратних дужках. Обсяг – 2 сторінки. Сторінки не
нумерують.

Приклад оформлення тез:

· Протягом двох місяців після конференції буде
опубліковано спеціальний тематичний збірник наукових
статей у фаховому збірнику наукових праць "Моделювання
та інформаційні системи в економіці"

Вимоги до оформлення статей можна переглянути за
адресою: http://fisit.kneu.edu.ua/ua/depts9/k_statystyky/.

Вартість публікації однієї сторінки статті складає
35 грн. Обсяг статті 8-10 сторінок.

Термін подачі статей до друку – до19 травня 2017 року.

Для участі в конференції потрібно не пізніше 4 травня
2017 р. відправити вкладеними файлами за адресою:
kstat@kneu.edu.ua: заявку на участь (форма додається);
текст тез, копію квитанції про сплату публікації тез.

У темі листа необхідно вказати номер напряму і ПІБ
першого автора (наприклад,  "Напрям 2,  Іванов О.П.");  у
назві файлу слід вказати прізвище автора та номер секції
(наприклад, 2_Іванов О.П._тези, 2_Іванов О.П._заявка,
2_Іванов О.П._квитанція).

Увага! Відділ обробки інформації надсилає
повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох
днів. Якщо Ви не отримали повідомлення, просимо
відправте роботу повторно або з’ясуйте питання про
отримання Вашого листа за вказаними нижче контактами:

Телефони для довідок
Кафедра статистики: тел. (044) 537-07-41, у будні

дні з 1000 до 1500

Ірина Геннадіївна 067-407-23-13
Олена Анатоліївна 099-544-33-92

Оргкомітет розглядатиме тільки матеріали, оформлені
відповідно до вимог та подані у зазначений термін.

Термін подання тез доповідей – до 29.04.2017р.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. За участь у конференції,  а також для
покриття витрат на виготовлення матеріалів
стягується внесок у розмірі 150 грн. (у т.ч. ПДВ),
який повинен бути перерахований на
р/р № 26000300344351 в АТ "Ощадбанк", МФО 322669.

Одержувач платежу: ТОВ "Науковий парк КНЕУ",
ЄДРПОУ 38463876. Призначення платежу: "Організаційний
внесок {прізвище учасника} за участь у Міжнародній
науково-практичній конференції"

Поштовим переказом оплату не здійснювати!
2. Усі витрати, пов'язані з перебуванням на науково-

практичній конференції "Роль статистики в подоланні
світової економічної кризи: виклики та перспективи для
України" (проїзд, проживання, харчування тощо)
оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок
сторони, що їх відряджає.

Сподіваємося на співпрацю!
З повагою, Оргкомітет

Іванов Олександр Петрович
к.е.н., доцент кафедри статистики
Матвєєва Наталія Володимирівна

аспірант ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ
СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРУ В ЕКОНОМІЦІ

УКРАЇНИ

{{Текст тез доповіді}}

Список використаних джерел:
1.Програма економічних реформ на 2010–2014 роки "Заможне

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава" [Електронний ресурс]. / Комітет з екон. реформ при
Президентові України. - Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua.

http://fisit.kneu.edu.ua/ua/depts9/k_statystyky/
http://zakon2.rada.gov.ua/

