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Подаючи тези Ви погоджуєтесь і заявляєте про те, що тези 

написані для опублікування тільки у електронному збірнику 

за результатами роботи І Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих учених «Стратегічні орієнтири сталого 

розвитку в Україні та світі»  (14.05.2021, НУ «Чернігівська 

політехніка») та до цього часу не друкувалася в інших 

виданнях (не розміщалися в інших електронних збірниках); 

ознайомлені з вимогами до оформлення рукопису та 

оформлення списку використаних джерел; тези написані 

особисто  без порушення інтересів третіх осіб; тези пройшли 

перевірку на антиплагіат. Надаєте 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 – ТАК. 
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Шановні колеги! 
Інформуємо Вас про проведення 14 травня  

2021 року на базі Національного університету 

«Чернігівська політехніка» І Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих учених 

«Стратегічні орієнтири сталого розвитку в 

Україні та світі» (дистанційна участь). До 

участі в конференції запрошуються молоді 

науковці, викладачі закладів вищої освіти, 

докторанти, аспіранти, фахівці-практики, 

підприємці та здобувачі вищої освіти. 

Метою проведення заходу є обмін досвідом 

наукових досліджень між молодими вченими 

щодо проблем сталого розвитку. 

 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА, 

ПРИЙМАЮТЬСЯ РОБОТИ  

ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ: 

1. Технічні науки 

2. Сільськогосподарські науки 

3. Історичні науки 

4. Економічні науки 

5. Філософські науки 

6. Філологічні науки 

7. Юридичні науки 

8. Педагогічні науки 

9. Архітектура і будівництво 

10. Психологічні науки 

11. Соціологічні науки  
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політехніка». Адреса: 14035, м. Чернігів, 

вул. Шевченка, 95.  

Мова конференції: українська, англійська 
 

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ 

До 05 травня 2021 р. – прийом реєстраційних 

карток і матеріалів для участі в конференції.  

14 травня 2021 р. – проведення конференції. 
 

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Електронний варіант збірника тез доповідей за 

матеріалами конференції буде розісланий на 

вказану у реєстраційній картці електронну адресу 

учасника. 
 

Вимоги до оформлення тез доповіді 

Обсяг: до 2-ох сторінок тексту формату А4. 

Шрифт: Times New Roman, 12 кегль. 

Міжрядковий інтервал: одинарний. 

Вирівнювання: по ширині. 

Параметри сторінки: абзац – 6.3 мм; поля – 

20 мм з усіх боків. 

Список використаних джерел  наводиться в 

кінці тез доповіді з обов'язковим посиланням в 

тексті в квадратних дужках, а також має бути 

оформлений згідно вимог ДСТУ 8302:2015. 

Обов’язково в тезах зазначаються: УДК, 

прізвище, ініціали, посада автора, місце роботи 

(навчання), назва тез, ключові слова, для 

здобувачів вищої освіти та аспірантів – ПІБ 

наукового керівника, його місце роботи та посада. 
 

 

Приклад оформлення тези. 

 
      УДК 657.1:658 

 

      А. О. Чубикіна, здобувачка вищої освіти 

      Науковий керівник: К. В. Гнедіна, канд. екон. наук, 

доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту 

      Національний університет «Чернігівська політехніка», 

м. Чернігів, Україна 

 

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Ключові слова: управлінський облік, система 

управлінського обліку, управлінські рішення, Звіт про 

управління 

Розвиток економіки країни залежить від фінансової 

стабільності вітчизняних підприємств, адже останні 

виконують свій обов’язок перед державою, сплачуючи 

податки. 

 

Список використаних джерел: 1. Лень В.С. 

Управлінський облік: навч. посіб. Київ: Знання-Прес, 2006. 

317 с. 
 

Автори надсилають реєстраційну картку і тези 

на електронну адресу оргкомітету не пізніше 

05 травня 2021 року (тема листа: Конференція): 

konfmolodvchencn@gmail.com 

 

Приклад назв файлів: Dubovik_teza; 

Dubovik_kartka; Формат файлу: .doc. 

 
 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА 

 

Координатор конференції: 

Сакун Олександра Сергіївна, д.е.н, доцент   

sakunalexandra@gmail.com 

тел. +38 063 703 33 05 

 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і 

співпрацю!  

З повагою, Оргкомітет. 


