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23-24 вересня 2021 р. 

м. Черкаси 
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Шановні науковці, викладачі, представники науково-дослідних і проєктних 

організацій, представники органів влади, громадських організацій та комерційних структур, 

запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, 

освіта, технології в контексті глобальних викликів», яка відбудеться 23-24 вересня 2021 

р. на базі Черкаського державного бізнес-коледжу. 

 

Співголова – КУКЛІН Олег, професор, доктор економічних наук, кандидат 

педагогічних наук, директор Черкаського державного бізнес-коледжу, член Наглядової Ради 

Агенції регіонального розвитку Черкаської області, проектний менеджер Програми малих 

грантів громадської дипломатії уряду США – «Освіта» в Україні. 

Співголова ДЬЯКОН Роман, академік, професор, доктор інженерних наук, 

президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія 

 

Оргкомітет конференції 

АЗЬМУК Надія – доцент, д-р екон. наук, заступник директора з навчально-методичної 

роботи Черкаського державного бізнес-коледжу, голова оргкомітету; 

ГОПЕЄНКО Віктор – професор, д-р інженерн. наук, проректор з наукової роботи Вищої 

школи менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія; 

КОПИТОВ Ростислав – професор, д-р інженерн. наук, Вища школа 

менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія; 

КВАСНИЦЬКА Раїса – д-р екон. наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Хмельницького національного університету; 

НЕСТЕРЧУК Юлія – професор, д-р екон. наук, професор кафедри підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності, декан факультету економіки і підприємництва Уманського 

національного університету садівництва; 

ТАНКЛЕВСЬКА Наталія – професор, д-р екон. наук, завідувач кафедри економіки та 

фінансів Херсонського державного аграрно-економічного університету; 

АЛІГАРІЄВ Олімхон – доцент, канд. екон. наук начальник відділу підготовки науково-

педагогічних кадрів Вищої школи бізнесу і підприємництва при Міністерстві економічного 

розвитку і скорочення бідності, м. Ташкент, Узбекистан;  

ГРИГОРОЙ Лілія – асоційований професор, канд. екон. наук, декан бухгалтерського 

факультету Академії економічних наук Молдови, м. Кишинів, Молдова; 

КУРБОНОВ Хайрілла – доцент, канд. екон. наук, завідувач кафедри фінансів 

Ташкентського державного економічного університету, м. Ташкент,Узбекистан; 

БАБІЙ Максим – директор Кіровоградського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України; 

ДЕРНОВА Ірина – канд. екон. наук, завідувач кафедри економіки, підприємництва та 

маркетингу Черкаського державного бізнес-коледжу; 

БОРОВИК Тетяна – відповідальний секретар. 

 

Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська. 

Форма участі у конференції  – очна, дистанційна. 

УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ – БЕЗКОШТОВНА 
 



Дискусійні платформи конференції: 

1. Цифровізація національної економіки: концептуальні засади, вектори розвитку. 

2. Вплив та наслідки вірусної дисфункції на інституційний та соціально-економічний 

розвиток регіону. 

3. Підприємництво в Україні: виклики та перспективи розвитку. 

4. Фінансово-облікове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання. 

5. Основні детермінанти розвитку освіти в умовах глобалізації. 

6. Інформаційні системи та технології в глобальному вимірі. 

7. Правове регулювання суспільних відносин в умовах економічного розвитку державності.  

 

Умови участі у конференції 

Тези доповідей та заявку учасники надсилають до 19 вересня 2021 р. на електронну 

адресу: konfcsbc@ukr.net (Тема листа: Секція № _ ). Прикріплені файли називати за зразком: 

тези_Прізвище, заявка_Прізвище. Оргкомітет протягом двох робочих днів надсилає 

підтвердження про отримання матеріалів на електронну пошту. Якщо Ви не отримали 

повідомлення, відправте роботу повторно. 

 

Вимоги щодо оформлення матеріалів  

1. Обсяг матеріалів – 2-4 повних сторінок без автоматичних переносів. Сторінки не 

нумеруються. 

2. Формат – А4, орієнтація – книжкова, матеріали підготовлені у форматі Мicrosoft Word, 

формат файлів (*.doc або *.docx), шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) –14, 

міжрядковий інтервал –1,5; вирівнювання тексту – по ширині, абзац –1,25, поля з усіх сторін 

2 см.  

3. Угорі по центру курсивом пишеться назва секції.  

4. Через один інтервал зліва необхідно вказати УДК. 

5. Через один інтервал посередині заголовними літерами пишеться назва доповіді. 

6. Через один інтервал праворуч курсивом пишуться прізвище й ініціали автора, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, електронна адреса, назва установи, місто, країна. 

7. У тексті тез допускається включення таблиць і рисунків, які необхідно подавати 

безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. Розмір шрифту табличного тексту 

зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць та рисунків має бути 

мінімальною та доречною. Назва та номери рисунків вказуються під рисунком (Рис. 1. Назва), 

назви і номери таблиць – над таблицями (Таблиця 1 (вирівнювання по правому краю) Назва (з 

нового рядка, вирівнювання по центру). Посилання у тексті на рисунки і таблиці 

оформлюється так: (рис. 1), (табл. 1). 

8. Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул. 

9. Список використаних джерел оформлюється згідно вимог національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015. Посилання в тексті слід оформляти у квадратних дужках на 

відповідне джерело списку використаних джерел, наприклад: [1, с. 28]. Посилання в дужках 

на різні джерела подавати через крапку з комою, наприклад: [ 2, с. 18; 3, с. 242] та наводиться 

через один інтервал після тексту тез у порядку згадування чи в абетковому порядку.  

 

 

За підсумками конференції планується випуск електронного збірника, який буде 

розміщено у відкритому доступі на сайті Черкаського державного бізнес-коледжу 

http://csbc.edu.ua/. 
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Зразок оформлення тез: 

Секція 1. Розвиток економіки в умовах геополітичних та геоекономічних зрушень.  

 

УДК: 339.923 

 

ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 

Петренко І. І. 

кандидат економічних наук, доцент 

доцент кафедри економіки та бізнесу 

petrenko@ukr.net 

Черкаський державний бізнес-коледж 

м. Черкаси, Україна 

 

Текст доповіді 

 

Список використаних джерел 

 

ЗАЯВКА 

на участь у  Міжнародній науково-практичній конференції  

«Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів» 

ПІБ  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи  

Посада  

Назва доповіді  

Номер і назва секції  

Електронна адреса  

Форма участі (очна, дистанційна)  

Сертифікат учасника (електронний) 

(так/ні) 

 

 

За зміст матеріалів, дотримання норм академічної доброчесності, достовірність 

наведених даних, посилань на джерела, імена та назви відповідальність несуть автори. Тези 

доповідей повинні відповідати нормам орфографії та правопису. Матеріали, оформлені з 

порушенням вищезазначених вимог прийматися до друку не будуть! 
 

Контактна інформація: 

Черкаський державний бізнес-коледж 

м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243 

Веб-сайт: http://csbc.edu.ua/ 

E-mail: konfcsbc@ukr.net 

 

Координатор конференції – Дернова Ірина Анатоліївна 
 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 
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