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Глобальні імперативи підприємницького потенціалу компаній на
внутрішньому та зовнішньому ринках.
Соціальне забезпечення громадян: проблеми та перспективи.
Сучасні моделі, стратегії, технології менеджменту: погляд молодих.
Публічне управління в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку.
Моделювання та проєктування процесів управління в соціальноекономічних системах з використанням інформаційних технологій.
Стратегічні напрямки розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та
аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних процесів.
Фінансовий механізм забезпечення соціально-економічного розвитку
країни.
Сучасне товарознавство: інновації, проблеми якості та безпеки.
Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку бізнесу.
Тенденції розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості:
регіональний та національний виміри.
Правові,
історичні
та
соціально-психологічні
тенденції
державотворення в Україні.
Фізична підготовка студентської молоді: проблеми та перспективи.
Передумови професійної самореалізації молоді в умовах ринкової
економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.
Робочі мови конференції — українська, англійська, німецька.

22 квітня 2021 року
м. Вінниця

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ВИ МАЄТЕ
МОЖЛИВІСТЬ ОПУБЛІКУВАТИ НАУКОВІ РОБОТИ У
ДВОХ ВИДАННЯХ
1. Збірник наукових праць молодих викладачів, аспірантів,
здобувачів ОС «магістр», ОС «бакалавр» (IV курс)
Вимоги до оформлення наукових статей:
Розмір паперу — А4; поля:– 2 см; основний текст — Microsoft Word
2003 з розширенням *.doc; шрифт — Times New Roman, 14 pt; абзац —
1 см, вирівнювання по ширині; міжрядковий інтервал — 1,5; сторінки
не нумеруються, перенесення слів не допускається.
У темі листа вказати прізвище автора; вкладені файли назвати за
зразком: Іваненко_стаття, Іваненко_рецензія, Іваненко_заявка,
Іваненко_квитанція
Стаття має бути оформлена відповідно до вимог.
Відповідальність за достовірність викладеного матеріалу та
відсутність плагіату несе автор.
Схема оформлення матеріалів:
УДК
Власне ім’я, прізвище автора (ів) /14 pt, Ж/
Викладач/аспірант/здобувач освітнього
ступеня «магістр»/ «бакалавр»
/14 pt, Ж/
Навчальний заклад /14 pt/
НАЗВА СТАТТІ /14 pt, Ж/
Анотація мовою статті (без слова анотація, без абзацного відступу,
курсив). Рекомендовано від 3 до 5 рядків.
Ключові слова: (без абзацного відступу, не менше 5 слів, курсив).
Основний текст повинен мати такі необхідні елементи, як:
постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями, формулювання цілей статті, посилання на сучасні
дослідження та публікації,виклад основного матеріалу дослідження, висновки
/14 pt/
Список використаних джерел: /14 pt, Ж/
Бібліографічний опис оформлюється згідно із ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання»
1....... /14 pt/

Рисунки, таблиці друкуються вбудованим редактором Microsoft Word.
Назва рисунка розміщується під рисунком по центру. Всі рисунки
повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Приклад оформлення:
Рисунок 1 – Джерела дефіцитного фінансування.
Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною
таблиці (з абзацного відступу); над іншими частинами пишуть
«Продовження таблиці» із зазначенням номера таблиці.
Приклад оформлення: Таблиця 1 – Класифікація фінансових ресурсів.
Розмір шрифту табличного тексту на 2 пункти менше основного
шрифту. Формули виконуються за допомогою редактора формул
(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Посилання в тексті на джерела зазначати в квадратних дужках [номер
джерела, стор.], наприклад: [1, с. 13].
Для публікації в збірнику необхідно до 16 квітня 2021 року подати
до відділу наукової роботи та міжнародної співпраці в електронному
варіанті на е-mail адресу: nauka-ms@vtei.com.ua
- статтю обсягом від 6 до 12 сторінок;
- рецензію (для здобувачів ОС «магістр», ОС «бакалавр);
- заявку;
- копію квитанції про оплату.
Організаційний внесок складає - 200,0 грн.
Організаційний внесок включає: часткові витрати на проведення
конференції, верстку збірника, виготовлення оригінал-макету,
макетування, випуск збірника у форматі PDF. Витрати на проїзд,
проживання, харчування — за кошти учасників.
Електронна версія збірника у форматі PDF буде розміщена на сайті ВТЕІ
КНТЕУ за адресою: http://www.vtei.com.ua (відділ наукової роботи та
міжнародної співпраці).
Реквізити для оплати організаційного внеску: р/р ВТЕІ КНТЕУ
№ UA108201720313241001202004575; ГУДКСУ у Вінницькій обл.
МФО 820172, код ЄДРПОУ 01562987. Призначення платежу: за
участь у конференції (обов’язково вказати прізвище автора статті).
Отримувач платежу: Вінницький торговельно-економічний інститут
КНТЕУ.

2. Збірник тез доповідей за матеріалами конференції
Вимоги до оформлення тез доповідей:
Розмір паперу - А4; поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху та знизу –
2 см; основний текст — Microsoft Word 2003 з розширенням *.doc;
шрифт — Times New Roman, 14 pt; абзац — 1 см, вирівнювання по
ширині; міжрядковий інтервал — 1,0; сторінки не нумеруються,
перенесення слів не допускається.
У темі листа вказати прізвище автора; вкладені файли назвати за
зразком: Іваненко_тези, Іваненко_заявка, Іваненко_квитанція.
Відповідальність за достовірність викладеного матеріалу
відсутність плагіату несе автор і науковий керівник.

та

Схема оформлення матеріалів:
Власне ім’я, прізвище автора, курс, група /14 pt, Ж/
Науковий керівник: власне ім’я, прізвище,
науковий ступінь, вчене звання /14 pt, Ж/
Навчальний заклад /14 pt/
НАЗВА ТЕЗ /14 pt, Ж/
Основний текст /14 pt/
Список використаних джерел: /14 pt, Ж/
Бібліографічний опис оформлюється згідно із ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання»
1. ..... /14 pt/
Для участі у конференції до 16 квітня 2021 року необхідно надіслати
в електронному варіанті на е-mail адресу: nauka-ms@vtei.com.ua
- тези доповіді (обсягом до 3 сторінок);
- скановану першу сторінку тез, підписану автором та науковим
керівником;
- заявку;
- копію квитанції про оплату.
До розгляду не приймаються матеріали, подані з порушенням вимог.
Організаційний внесок складає - 160,0 грн.

Організаційний внесок включає: часткові витрати на проведення
конференції, верстку збірника, виготовлення оригінал-макету,
макетування, випуск збірника у форматі PDF.
Витрати на проїзд, проживання, харчування — за кошти учасників.
Електронна версія збірника у форматі PDF буде розміщена на сайті
ВТЕІ КНТЕУ за адресою: http://www.vtei.com.ua (відділ наукової
роботи та міжнародної співпраці).
Реквізити для оплати організаційного внеску:
р/р ВТЕІ КНТЕУ № UA108201720313241001202004575;
ГУДКСУ у Вінницькій обл.
МФО 820172, код ЄДРПОУ 01562987
Призначення платежу: за участь у конференції (обов’язково вказати
прізвище автора тез доповіді).
Отримувач платежу:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ.
За додатковою інформацією звертатись:
Дар’я Драпак (фахівець відділу) –
інформація щодо подання наукових статей моб. тел. 097 419 37 43;
е-mail: nauka-ms@vtei.com.ua
Дарія Полякова (фахівець відділу) –
інформація щодо подання тез доповідей моб. тел. 093 919 69 59;
е-mail: nauka-ms@vtei.com.ua
Наталія Тарасюк (фахівець відділу) –
інформація щодо подання тез доповідей моб. тел. 093 864 63 56;
е-mail: nauka-ms@vtei.com.ua
Відділ наукової роботи та міжнародної співпраці (0432) 55-04-43

ЗАЯВКА
на участь у X Всеукраїнській студентській
науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного
розвитку України: пошук молодих»
Власне ім’я, прізвище здобувача вищої освіти

_____________________________________________________________
Власне ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання наукового
керівника
_____________________________________________________________
Навчальний заклад (повністю)
_____________________________________________________________
Курс, спеціальність, освітній ступінь
_____________________________________________________________
Адреса (з індексом), телефон, е-maіl
_____________________________________________________________
Назва наукової статті (в збірнику наукових праць за матеріалами
конференції)
_________________________________________________________
Назва тез доповідей (в збірнику тез доповідей за матеріалами
конференції)
__________________________________________________________
Секція, в якій бажаєте взяти
участь (вказати номер)
_____________________
Форма участі:
заочна
безпосередня
доповідь на конференції
без доповіді
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

