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I Міжнародна науково-практична конференція 

 

«ЕКОНОМІКА, ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ  ІМПЕРАТИВ РОЗВИТКУ» 

16 - 17 жовтня 2019 р. 

Мета: висвітлення актуальних питань розвитку економіки, освіти та 

технологій  в умовах трансформації глобального простору в Україні і світі; 

імплементація міжнародного досвіду формування сприятливого середовища 

розвитку економіки, освіти та технологій у вітчизняну практику; узагальнення 

національного досвіду імператив розвитку економіки, освіти та технологій; 

окреслення напрямів розвитку міжнародного економічного співробітництва; 

встановлення контактів між представниками вітчизняної і зарубіжної науки.  

 

Дискусійні платформи конференції:  

1. Розвиток економіки в умовах геополітичних та геоекономічних зрушень.  

2. Основні детермінанти розвитку освіти в умовах глобалізації.  

3.Інформаційні системи та технології в глобальному вимірі. 

4. Європейський вектор розвитку економіки, освіти та технологій.  
 

Форма участі: очна та заочна.  

 

Адреса: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243, Черкаський державний 

бізнес-коледж. Проїзд тр. 2,7А, маршрутним автобусом 5, 24, 30, 31, 115 до 

зупинки «Банківська академія».  

Заїзд учасників та реєстрація – 16 жовтня з 09.00 до 10.00. Початок 

конференції – 16 жовтня о 10.00. 
 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

Матеріали виступів та тез направляти на адресу електронної пошти:  

konfcsbc@gmail.com. Назви файлів необхідно підписувати відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника конференції із зазначенням секції (наприклад, 

Іванов І. платформа_1) 

 Обсяг матеріалів до 2 сторінок, шрифт – Times New Roman, кегель – 12 pt, 

міжрядковий інтервал – 1см, абзац – 1 см; поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, 

праве – 20 мм, ліве – 20 мм; формат роботи: Місгоsoft Word – (*.doc). Сторінки 

не нумеруються, перенесення слів не допускається. 

У верхньому правому куті першої сторінки зазначаються УДК, нижче 

прізвище та ім’я автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання. Нижче – 

назва закладу вищої освіти, міста, країни. Через один інтервал у центрі сторінки 

– назва доповіді великими літерами, ще через один інтервал – текст.  

В списку використаних джерел мають бути публікації не пізніше як за 

п’ять останніх років (рекомендується). Рисунки, таблиці друкуються 

вбудованим редактором Microsoft Word. Назва рисунка друкується 

напівжирним шрифтом та розміщується під рисунком по центру. Всі рисунки 

повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. 

Після тексту через один інтервал надається список використаних джерел 

в алфавітному порядку. Оформлення цитування необхідно робити відповідно 

до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. 

 

Зразок оформлення. 

 

Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с. 

Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент : навч. посіб. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с. 

Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: С. О. Якубовського, 

Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с. 

Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного 

розвитку промислового підприємства : дис. д-ра екон. наук : 08.00.04. 

Дніпро, 2017. 424 с. 

Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки : Указ Президента 

України від 21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур'єр. 2017. 23 лют. (№ 35). 

С. 10. 

Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація наукової системи 

України протягом 90-х років ХХ століття: період переходу до ринку. Наука 

та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI: 

https://doi.org/10.15407/scin12.06.006. 

 

Відповідальність за зміст матеріалів несе автор. Автори без 

наукового ступеня подають рецензію доктора чи кандидата наук. 
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Тези доповідей, які не відповідають вимогам або надіслані пізніше 

вказаного терміну, не розглядаються. 

За підсумками конференції планується випуск електронного збірника з 

присвоєнням ISSN (міжнародний ідентифікатор друкованого видання), який 

буде розміщений у відкритому доступі на сайті Черкаського державного бізнес-

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

Після надання матеріалів та отримання відповіді про прийняття їх до 

друку слід надіслати відскановану (сфотографовану) копію квитанції про 

сплату організаційного внеску на електронну адресу konfcsbc@gmail.com. 

(назва файлу українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника 

конференції, слово «Квитанція» із зазначенням платформи (наприклад, 

Іванов_Іван_Квитанція_2). 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВНЕСКИ ТА ЗАЯВКА УЧАСНИКІВ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Організаційні внески учасників використовуються для часткового 

покриття витрат, пов'язаних із підготовкою і проведенням конференції: 200 грн. 

– організаційний внесок з безпосередньою участю; дистанційна участь 

безкоштовна.  

Проїзд, проживання та харчування здійснюється за кошти учасників 

конференції. 

Після подання матеріалів і розгляду їх на відповідність вимогам і змісту 

конференції Вам буде надіслано запрошення з реквізитами для оплати. 

Матеріали будуть прийняті до публікації за умови надходження копії 

платіжного документа відповідно до форми участі й публікації. 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Реєстрація на конференцію здійснюється  он-лайн за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/1p9xABZrdpPn9vv1FRCRT5aiTkS3TsCKm6U9vC

n7ZrdY/edit  до 1 жовтня 2019 р. 

 
Матеріали конференції необхідно надіслати до  

1 жовтня 2019 р. на електронну пошту: konfcsbc@gmail.com. 

Адреса й контакти оргкомітету конференції: м. Черкаси, вул. В’ячеслава 

Чорновола, 243, Черкаський державний бізнес-коледж; електронна адреса: 

konfcsbc@gmail.com.  
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