
 

 
 

23 травня 2019 року у Хмельницькому університеті управління та права 

відбудеться XIX Міжнародна науково-практична конференція “Статистичні 

методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”. 

Партнерами конференції є Бельцький державний університет імені Алеку 

Руссо, Молдовська економічна академія, Університет економіки і 

підприємництва, Хмельницька обласна організація спілки економістів України. 

 
XIX Міжнародна науково-практична конференція  

“Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного 

розвитку” 

відбудеться 23 травня 2019 року 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у XIX Міжнародній науково-практичній конференції 

“Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного 

розвитку”, яка відбудеться 23 травня 2019 року у Хмельницькому університеті управління 

та права. 

Основні тематичні напрямки конференції: 

1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників 

соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача). 

2. Оптимізація рівнів чинників та результативних показників. 

3. Статистичне забезпечення управління економікою. 

4. Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку. 

5. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку. 

6. Інформаційні технології в економіці. 
 

Для участі в конференції Вам необхідно до 10 травня 2019 року надіслати: 

1.  Заявку на участь / Електронну форму заявки учасника конференції можна заповнити 

на сайті http://www.kulynych.in.ua у рубриці “Заявка учасника конференції” /.  

2. Доповідь та копію документа про оплату організаційного внеску для участі в 

конференції на адресу: Roman.Kulynych@gmail.com  

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

830 –1000 – реєстрація учасників конференції. 

1000 1300 – відкриття конференції – перше засідання. 

http://www.kulynych.in.ua/konf/goog_1137686208
http://www.kulynych.in.ua/konf/goog_1137686208
file:///C:/Users/Natalita/Documents/аявку%20на%20участь%20/%20Електронну%20форму%20заявки%20учасника%20конференції%20можна%20заповнити%20на%20сайті%20http:/www.kulynych.in.ua%20у%20рубриці
http://www.univer.km.ua/
http://www.ase.md/
http://seu.org.ua/khmelnitsky/
https://www.uniep.km.ua/


1300 1400 – перерва на обід. 

1400 1700 – друге засідання. 

1700 1800 – підсумкове засідання – закриття конференції. 

НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ: 

1. За участь у конференції, а також для покриття витрат на виготовлення роздаткових 

матеріалів Оргкомітетом стягується внесок у розмірі        200 грн. (у т.ч. ПДВ), який 

повинен бути перерахований на р/р 31559264232328 в ГУДКСУ у Хмельницькій області МФО 

815013, ЗКПО 14163438. Одержувач – Хмельницький університет управління та права; 

призначення платежу – конференція зі статистики. 

2. Усі витрати, пов'язані з перебуванням на науково-практичній конференції “Статистичні 

методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” (проїзд, 

проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок 

сторони, що їх відряджає. 

3. Збірник тез конференції планується видати до початку 

конференції та безкоштовно роздати учасникам, які безпосередньо взяли участь у ній. 

Решта учасників зможуть придбати, за їх бажанням, вказані матеріали на оплатній основі, 

зробивши відповідну заявку в Оргкомітет. 

4. У авторів тез є додаткова можливість опублікувати статтю в науковому журналі 

Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". Вимоги 

до матеріалів можна переглянути за адресою http://www.univer.km.ua/vymogy.php.  

 

http://www.univer.km.ua/vymogy.php

