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Метою проведення конференції є 
розгляд проблем та перспектив розвитку 
науки в сучасних умовах, налагодження 
співпраці та обміну досвідом між 
студентами, науковцями та практичними 
працівниками різних країн. 
 

НАУКОВІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Організаційно-методичні аспекти 

обліку, аналізу та оподаткування 
2. Digital-технології в економіці та 

соціальній сфері 
3. Сучасна економіка очима молоді 
4. Фінансовий менеджмент в умовах 

глобалізації економіки 
5. Роль молоді у соціально-економічній 

трансформації суспільства 
6. Електроенергетика: традиційна чи  

альтернативна 
7. Стратегії інноваційного розвитку 

природничих наук: досвід, проблеми, 
перспективи 

8. Актуальні проблеми гуманітарних 
наук в сучасному полікультурному просторі 

9. Соціально-психологічні технології 
розвитку особистості 

10. Соціальна робота в контексті 
соціокультурних змін 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛІВ: 

• тези приймаються написані 
українською, польською та англійською 
мовами; 

• набір тексту тез виконується у 
редакторі Microsoft Word; 

• шрифт – Times New Roman; розмір 
кегля – 12; міжрядковий інтервал – 1; абзац 
– 1,0 см; усі поля – 2,0 см; 

• рисунки і таблиці необхідно подавати 
у роботі безпосередньо після тексту, де вони 
згадані вперше, або на наступній сторінці. 
Оформлення рисунків і таблиць має бути 
чорно-білим і згрупованими; 

• у тексті тез посилання на використані 
літературні джерела слід зазначати 
порядковим номером, виділеним двома 
квадратними дужками, згідно з переліком 
джерел (позиція цитованого видання у 
списку літератури, сторінка) [5, с. 56]. 
Список використаних джерел оформлюється 
згідно ДСТУ 8302:2015; 

• рекомендований обсяг тез доповіді – 
до 3-х повних сторінок. 

 
УВАГА! 

Оргкомітет залишає за собою право 
відмовити у публікації матеріалів, які не 
відповідають тематиці чи вимогам або 
надіслані пізніше вказаного терміну. 

 
Форма участі у конференції – 

дистанційна. 
 
Розмір організаційного внеску 

становить: 
50 грн – з отриманням електронних 

збірника тез та сертифікату учасника; 
100 грн – з отриманням друкованого 

збірника тез та сертифікату учасника. 
Участь в конференції іноземних студентів 

(електронний збірник тез і сертифікат) є 
безкоштовною. 
 



 
ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 
Секція: Організаційно-методичні аспекти 
обліку, аналізу та оподаткування 
 

Решетюк О.С., студент  
Подільського спеціального  

навчально-реабілітаційного 
 соціально-економічного коледжу 

Науковий керівник:  
Бачинська О.М., кандидат економічних наук, 

викладач  
Україна, м. Кам'янець-Подільський 

 
Ефективність функціонування системи 
внутрішнього аудиту на підприємстві 

 
Текст доповіді текст доповіді текст 

доповіді текст доповіді текст доповіді текст 
доповіді текст доповіді текст доповіді текст 
доповіді текст доповіді текст доповіді текст 
доповіді текст доповіді текст доповіді текст 
доповіді текст доповіді текст доповіді 

 
Список використаних джерел: 

1. Яцків Я.С., Радченко А.І. Про 
ефективність видання наукових журналів в 
Україні. Вісник Національної академії наук 
України. К., 2012. № 6. С. 62-67. 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ 
МАТЕРІАЛІВ: 

Для участі в конференції необхідно 
надіслати на електронну пошту  
konfposek@i.ua до 05.11.2021р. (включно): 

• тези оформлені відповідно до 
зазначених вимог; 

• заявку із відомостями про автора; 
• копію документа про оплату 

організаційного внеску (реквізити надаються 
після прийняття матеріалів до друку). 

 
ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ 

КОНФЕРЕНЦІЇ! 
• Програма конференції буде розіслана 

до 10 листопада 2021 р. 
• Збірник тез буде розміщено на 

офіційному сайті Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-
економічного коледжу posek.km.ua та 
розіслано (разом з сертифікатом про участь 
у конференції) учасникам конференції до 15 
грудня 2021 р. на адресу авторів. 
 

Заявка на участь 
у IІІ Міжнародній науковій студентській 

конференції «Молодь і науковий прогрес у 
соціально-економічному та освітньому 

просторі суспільства»  
ПІП  
Курс, спеціальність  
Місце навчання  
Назва доповіді   
Секція (вказати номер)   
Відомості про наукового 
керівника  

 

Контактний телефон   
E-mail   
Поштова адреса  

 
Контакти: 

НРЗВО «Кам’янець-Подільський 
державний інститут» 

(Подільський спеціальний навчально-
реабілітаційний соціально-економічний 

коледж ) 
Адреса: вул. Годованця, 13 м. Кам’янець-

Подільський, Україна, 32300  
Тел.: +38 (038)  493-26-51  

Офіційний веб-сайт: www.posek.km.ua   
 

Заступник директора з наукової, 
інноваційної та міжнародної діяльності: 

Гуменюк Ірина Леонтіївна  
Тел. (067) 381-81-69  

 


