
 

Черкаське  
регіональне відділення 
 

XІ Студентська науково-практична конференція 

“ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ:  

ПОГЛЯД МОЛОДІ” 

 

Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у ХІ Студентській науково-

практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки України: 

погляд молоді», що відбудеться 9-10 квітня 2019 р. на базі Черкаського державного 

бізнес-коледжу 

 

Робота конференції планується за такими тематичними секціями: 

 

Секція 1. Економіка України: глобальні виклики та національні можливості 

Секція 2. Соціально-економічні проблеми розвитку вітчизняних підприємств 

Секція 3. Фінансове та бухгалтерсько-аналітичне забезпечення підприємництва  

Секція 4. Маркетингові аспекти підприємницької діяльності 

Секція 5. Українське суспільство: соціологічний вимір  

Секція 6. Цифрова економіка та інформаційні бізнес-технології 

Секція 7. Креативна економіка як нова модель економічного розвитку  

Оргкомітет конференції 

Азьмук Н.А. – голова оргкомітету, заст. директора з навчально-методичної роботи, к.е.н., 

Кузнецова Н.Б. – завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, к.е.н., 

Здір В.А. – завідувач кафедри обліку та фінансів, к.е.н., Хлєбнікова Н.Б. – доцент 

кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, к.т.н., Дудко Л.А. – голова 

Черкаського регіонального відділення Соціологічної асоціації України (САУ), доцент, 

к.соц.н.,  Піскова С.П. – завідувач відділення підприємництва та маркетингу, 

Шмагайло М.Л. – відповідальний секретар. 

 

Умови участі у конференції 

До участі у роботі конференції запрошуються студенти навчальних закладів вищої та 

професійно-технічної освіти, які навчаються за спеціальностями економічного 

спрямування.   

Форма участі – очна, заочна. 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Участь в конференції та публікація тез – безкоштовна. 

Місце проведення конференції:  

м. Черкаси, Черкаський державний бізнес-коледж,  

вул. В. Чорновола, 243, ауд . №104. 



За підсумками конференції планується випуск електронного збірника, який буде 

розміщений у відкритому доступі на сайті Черкаського державного бізнес-коледжу 

(http://csbc.edu.ua) та видача сертифікатів. 

Всім учасникам конференції необхідно до 29 березня 2019 р. зареєструватися за 

посиланням: https://goo.gl/forms/tv3DxdPk5uT0kZjs1 

Тези доповідей та заяву про відсутність плагіату у тексті тез учасники надсилають до 

07 квітня 2019 р. на електронну адресу: economic_conf@ukr.net (Тема листа: ЕК 2019, 

прізвище учасника). 

 

Правила оформлення матеріалів 

Для розміщення в збірнику матеріалів конференції учасникам конференції необхідно 

надати тези доповідей обсягом 2-4 сторінки формату А4. 

Набір тексту тез виконується у редакторі Microsoft Word у форматі “doc”: шрифт - 

Times New Roman; розмір кегля - 14; міжстроковий інтервал - 1,5; розміри: абзацу – 1 см; 

поля верхнього, нижнього і лівого та правого - 2,5 см. 

Угорі праворуч курсивом пишеться назва секції, далі через один інтервал посередині 

заголовними літерами пишеться назва доповіді. Через один інтервал нижче праворуч 

курсивом пишуться прізвище й ініціали автора, місце навчання. На один інтервал нижче 

праворуч курсивом вказується прізвище й  ініціали наукового керівника. На один інтервал 

нижче безпосередній текст доповіді. 

У тексті тез допускається включення таблиць і рисунків . Відповідальність 

за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей. 

 

Зразок оформлення тез 

Назва секції 

НАЗВА ДОПОВІДІ 

 

Прізвище, ініціали автора,  

місце навчання 

Прізвище, ініціали наукового керівника 

Текст доповіді 

Література: 

 

Автор повинен самостійно здійснити перевірку тексту тез на наявність 

запозичень за допомогою антиплагіатної програми «AntiPlagiarism.NET» або 

«Плагиата.нет», або «Адвего Плагиатус» або іншою програмою та засвідчити це 

відповідною заявою (у довільній формі). 

Тези доповідей, оформлені з порушенням вищезазначених правил прийматися 

до друку не будуть! 

 

Оргкомітет 

 

 

 

 

 

 

http://csbc.edu.ua/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2Ftv3DxdPk5uT0kZjs1%3Ffbclid%3DIwAR0rAUg5lr-7E3SIxAIS7EeWHiK-p2qrtTNYWIcVAY5r1LKLYibpYxbGBpw&h=AT2daSDni3mxYZeqh_Ut1_EHivwfw5k7iBROaDZXtquWExaVEk5NbH9Owe4DBAmBW4VyPTEMucLBJ50375WdfXjdTgO57TI6uhgy02ffCzFE_NyoGs_0QmSc7LwHwHLAOBk

