
З А Я В К А
   на участь у ІV  -   Міжнародній науково практичній конференції

„   -        Статистичне та експертно аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної
. сфери  ’      Сучасні компютерні технології аналізу даних та статистики”

У зв’язку з розміщенням збірника матеріалів конференції в репозитарії Чернігівського національного технологічного університету, що дозволить тезам „підтягнутися” в
Google Scholar, а також для прискорення пошуку з метою підвищення індексу наукового цитування авторів тез, ОБОВ’ЯЗКОВО надати ключові слова та коротку

анотацію українською (або мовою тез доповіді) та англійською і російською мовами, а також заповнити всі інші пункти заявки.

Заявка заповнюється КОЖНИМ автором та співавтором рукопису окремо!
Українською мовою Англійською мовою Польською мовою Російською мовою

Назва доповіді (тез) трьома мовами – 
українською (або мовою тез доповіді), 
англійською і російською мовами

Анотація (обсяг 600-1000 знаків з 
пробілами) українською (або мовою тез 
доповіді) та англійською і російською 
мовами. Анотація повинна містити стисле 
формулювання змісту доповіді, не 
повторювати назву тез. В анотації має 
бути чітко сформульована головна ідея 
роботи та коротко обґрунтована її 
актуальність

Ключові слова (5-7 слів в алфавітному 
порядку). Ключові слова подаються трьома 
мовами – українською (або мовою тез 
доповіді), англійською і російською мовами

Секція конференції (заповнюється 
мовою тез доповіді)

Прізвище, ім’я, по батькові автора 
(трьома мовами)

Науковий ступінь

Вчене звання

Почесне звання

Посада та місце роботи (навчання) 
– без скорочень

Напрям наукової діяльності, 
джерело фінансування, напр., 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GkeL9swAAAAJ&hl=r


Українською мовою Англійською мовою Польською мовою Російською мовою

„Виконано за грантом назва, №…, НДР №
…” або інше

Адреса відділення Нової пошти для
відправлення збірника матеріалів 
конференції та сертифіката учасника 
(номер відділення, місто, повністю 
прізвище, ім'я, по батькові та номер 
мобільного телефону отримувача)

Потреба у додаткових примірниках
збірника матеріалів конференції 
(кількість)

E-mail:

Службовий номер телефону 

Мобільний номер телефону

ID (у системі наукової 
ідентифікації):
- ORCID (http://orcid.org/)

- ResearcherID 
(http://www.researcherid.com)

- SPIN-код (http://elibrary.ru)

Заява та згода автора (заповнюється 
мовою оригіналу тез доповіді)

Я (прізвище, ім’я, по 
батькові) – автор тез (назва 
тез) заявляю, що тези 
написані для опублікування 
тільки у збірнику за 
результатами роботи 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
„Статистичне та експертно-
аналітичне забезпечення 
управління сталим розвитком 
економіки і соціальної сфери. 
Сучасні комп’ютерні 
технології аналізу даних та 
статистики” (05.12.2018 р.) та
до цього часу не друкувалася 
в інших виданнях; 

I (Name, Surname) – author of 
the article  (title of the 
article)declare that the article 
was written for publication only
in the collection of the results of
the International scientific-
practical conference „Statistical 
and expert-analytical support of
sustainable development 
management of economy and 
social sphere. Modern computer
technology of data analysis and 
statistics” (05.12.2018) and has 
not been published in other 
publications; I am familiar with 
the requirements for the 
manuscript and design of the 

Ja (nazwisko, imię) - autor 
artykułu   (nazwa 
artykułu)oświadczam, że 
artykuł jest napisany dla 
publikowania tylko w zbiorniku
według wyników 
Międzynarodowej naukowo-
praktycznej konferencji 
„Statystyczne i ekspertowo-
analityczne zabezpieczenie 
zarządzania zrównoważonym 
rozwojem gospodarki i branży 
socjalnej. Nowoczesna 
komputerowa technologia 
analizy danych i statystyki” 
(05.12.2018 r.) nie został 
wydrukowany w innych 

Я (фамилия, имя, отчество) –
автор тезисов  (название 
тезисов) заявляю о том, что 
тезисы написаны для 
публикации только в 
сборнике по результатам 
роботы Международной 
научно-практической 
конференции 
„Статистическое и экспертно-
аналитическое обеспечение 
управление устойчивым 
развитием экономики и 
социальной сферы. 
Современные компьютерные 
технологии анализа данных и 
статистики” (05.12.2018 г.) и 



Українською мовою Англійською мовою Польською мовою Російською мовою

ознайомлений з вимогами до 
оформлення рукопису та 
оформлення списку 
використаних джерел; тези 
написані мною особисто  (у 
співавторстві з (прізвище та 
ініціали співавтора)) без 
порушення інтересів третіх 
осіб; тези пройшли перевірку 
на антиплагіат. Надаю 
оргкомітету право на 
відтворення збірника 
матеріалів конференції 
(опублікування, 
оприлюднення, тиражування 
або інше розмноження) без 
обмеження тиражу 
примірників; право на 
поширення збірника будь-
яким способом; право на 
публічне використання 
матеріалів конференції та 
демонстрацію їх в 
інформаційних, рекламних та 
інших цілях

list of sources used; the 
abstracts is written by me 
personally (in collaboration 
with (the names and initials of 
co-authors of the article)) 
without violating the interests 
of third parties; the abstracts 
were tested on antyplahiat. I 
give the organizing committee 
the right of reproduction of the 
collection of conference 
materials (publication, 
disclosure, copying or other 
types of reproduction) without 
limiting the number of copies; 
the right to spread the collection
in any way; the right of public 
use of the conference materials 
and its demonstration in 
informational, promotional and 
other purposes

publikacjach; jestem 
zaznajomiony (zaznamiona) z 
wymogami do załatwienia 
rękopisu i załatwienia spisu 
wykorzystanych źródeł; tezy są 
napisane przez mnie osobiście   
(we współautorze z (nazwiska i 
inicjały współautorów 
artykułu)) bez naruszenia 
interesów trzecich osób; artykuł
przeszedł sprawdzenie na 
antyplagiat. Nadaję komitetu 
organizacyjnemu prawo do 
odtworzenia zbiornika 
materiałów konferencyjnych 
(publikowanie, ogłoszenie, 
ustalanie nakład albo inne 
rozmnażanie) bez ograniczenia 
nakładu egzemplarzy; prawo do
rozpowszechnienia zbiornika 
materiałów konferencyjnych 
dowolnym sposobem; prawo do
publicznego użycia monografii i
demonstracji jej w 
informacyjnych, reklamowych i
innych celach

до этого времени не 
издавались; ознакомлен с 
требованиями к оформлению 
рукописи и оформлению 
перечня первоисточников; 
тезисы написаны мною лично
(в соавторстве с (фамилии и 
инициалы соавтора)) без 
нарушения интересов третьих
лиц; тезисы прошли проверку
на антиплагиат. 
Предоставляю оргкомитету 
право на воспроизводство 
сборника материалов 
конференции (публикацию, 
обнародование, 
тиражирование или прочее 
размножение) без 
ограничения тиража 
экземпляров; право на 
распространение сборника 
любым способом; право на 
публичное использование 
материалов конференции и 
демонстрацию их в 
информационных, рекламных
и других целях

Дата заповнення заявки

Всі пункти заявки є обов’язковими для заповнення!


