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Шановні студенти  та молоді науковці! Запрошуємо Вас взяти участь у 

ХІV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції 

«Проблеми та перспективи розвитку економіки України: погляд 

молоді», яка відбудеться 20 квітня 2022 р. на базі Черкаського 

державного бізнес-коледжу. 

 

Оргкомітет конференції 

Азьмук Н.А. – заступник директора з навчально-методичної роботи ЧДБК, д-р 

екон. наук -  голова оргкомітету; 

Дернова І.А. – завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу ЧДБК, 

канд. екон. наук; 

Здір В.А. – завідувач кафедри обліку та фінансів ЧДБК, канд. екон. наук;  

Піскова С.П. – завідувач відділення підприємництва та маркетингу ЧДБК; 

Боровик Т.М. – відповідальний секретар. 

 

Робота конференції планується за такими тематичними секціями: 

✓ Секція 1. Економіка України: глобальні виклики та національні можливості. 

✓ Секція 2. Вплив пандемії Covid-19 на економічний розвиток: регіональний 

та національний аспекти. 

✓ Секція 3. Маркетингові аспекти підприємницької діяльності. 

✓ Секція 4. Фінансове та бухгалтерсько-аналітичне забезпечення 

підприємництва. 

✓ Секція 5. Цифровізація економіки як фактор інноваційного розвитку. 

✓ Секція 6. Креативна економіка як нова модель економічного розвитку.  

✓ Секція 7. Соціально-економічні проблеми розвитку вітчизняних 

підприємств. 

Дедлайни: 

19.04.2022 – кінцевий термін реєстрації для участі у конференції та подання тез 

доповідей. Тези доповіді та заявку на участь в конференції необхідно надіслати на 

електронну адресу: konfcsbc@ukr.net (Тема листа: Секція № _ ) 

19.04.2022 – розсилка на електронні адреси учасників програми конференції та 

посилання для он-лайн участі; 

20.04.2022  - конференція; 

25.04.2022 – розміщення електронної версії на сайті коледжу та надсилання 

електронної версії сертифікатів учасникам.  

Умови участі у конференції 

До участі у роботі конференції запрошуються студенти закладів вищої та фахової 

передвищої освіти.   

Форма участі – заочна, дистанційна. 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Місце проведення конференції:  

м. Черкаси, Черкаський державний бізнес-коледж, вул. В. Чорновола, 243. 

 

За підсумками конференції планується випуск збірника у електронному 

вигляді, який буде розміщено у відкритому доступі на сайті Черкаського 

державного бізнес-коледжу (http://csbc.edu.ua). Сертифікат учасника конференції 

надається за вимогою. 

 

УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ – БЕЗКОШТОВНА 

 

Вимоги до оформлення тез 

1. Обсяг матеріалів – 2-3 повних сторінки 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) 

–12, міжрядковий інтервал –1,0; вирівнювання тексту – по ширині, абзац –1,25, поля 

з усіх сторін 2 см.   

3. Угорі зліва  вказується УДК. 

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

5. Через один інтервал праворуч курсивом пишуться ім’я та прізвище автора, 

електронна адреса, назва установи, місто. 

6. В наступному рядку курсивом праворуч вказується науковий ступінь, вчене 

звання, ім’я та прізвище наукового керівника. 

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.  
 

Примітка: Після перевірки тез на унікальність оргкомітет конференції надсилає 

повідомлення про прийняття (відхилення) тез протягом трьох робочих днів. Якщо 
Ви не отримали повідомлення, відправте роботу повторно. 
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