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20 травня 2015 року 
 

у Вінницькому кооперативному інституті 

відбудеться ІХ Міжнародна науково-

практична  конференція студентів на тему: 

«Побудова нової моделі взаємовідносин 

влади і громадського суспільства: 

участь молоді» 
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Запрошення  
 

Шановні студенти! 
Вінницький кооперативний інститут запрошує Вас взяти 

участь у роботі ІХ Міжнародної науково-практичної 
конференції студентів на тему:  

«Побудова нової моделі взаємовідносин влади і 
громадського суспільства: участь молоді», 

яка відбудеться  20 травня 2015 року за адресою:  м. Вінниця, 
вул. Фрунзе, 59, Вінницький кооперативний інститут.  
 

 

Напрями роботи конференції: 
 

1. Розвиток стратегічного партнерства між 

органами публічної влади, громадським суспільством і 

приватним сектором регіону. 

2. Громадські ініціативи як інструмент ефективного 

вирішення соціально-економічних проблем регіону. 

3. Шляхи підвищення ефективності громадського 

контролю за процесом розвитку регіону. 

4. Залучення громадськості до запобігання і протидії 

корупції: український та міжнародний досвід. 

5. Формування сучасних економічних відносин в системі 

розвитку громадського суспільства. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Правила оформлення тез та умови їх подання 
1. До друку приймаються тези однією з робочих мов конференції, 

обсяг яких не перевищує 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і 
список використаних джерел. 

- Тези повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою 

редактора MS Word, текст-шрифт – Times New Roman, кегель – 14, 

інтервал – 1,5. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий 

прізвищем автора. Сторінки не нумеруються. 

2. Побудовані тези мають бути наступним чином (дивіться зразок): 
-  прізвище та ініціали автора, група, спеціальність, навчальний 

заклад у правому верхньому кутку; 

- прізвище та ініціали наукового консультанта, вчений ступінь, 

наукове звання;  

- назва тез – великими літерами, по центру; 

- анотація, ключові слова; 

- результати дослідження автором; 

- висновки з постановкою проблеми на подальше дослідження;  

- список використаних джерел. 

3. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт 
Times New Roman, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як 
єдиний об’єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацією по 
правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул MS 
Office. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ СКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ! 

4. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою 
оригіналу. Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до 
порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому 
подаються у квадратних дужках за текстом. 

5. Право рекомендувати тези до друку залишається за редакційною 
колегією. 

Увага! До тексту тез, без узгодження з автором, можуть бути 
внесенні редакційні правки. 

 Мова конференції – українська, польська, російська, англійська. 
 Усі матеріали слід подавати у друкованому та електронному 

вигляді (українською, російською, польською, англійською мовами).  
 До тез мають додаватися індекс УДК, а також анотація та 

ключові слова українською та англійською мовами. 
 Оргкомітету надається один друкований варіант тез українською 

або російською, польською мовами та версія на електронних носіях у 
форматі MS Word. 

 Тези, які не відповідають вимогам, надіслані  пізніше вказаного 
терміну, не розглядаються. 

 Зарубіжні учасники, а також учасники з інших областей України, 
по бажанню, можуть прийняти  участь дистанційно. 

 



 

 

Для участі в конференції просимо Вас до 07.05.15 року на сайті 
Вінницького кооперативного інституту vki.vin.ua або за посиланням 
http://vki.vin.ua/naukova-diialnist/reiestratsiia-u-konferentsii заповнити 
електронну заявку учасника конференції та надіслати тези. 

Тези подані для участі у конференції, будуть опубліковані у 
ліцензованому науковому збірнику. 

 
Організаційний внесок 

Для часткового відшкодування витрат з організації і проведення 
конференції необхідно внести організаційний внесок у розмірі 60 гривень за 
тези. 

 
Зразок оформлення тез 

УДК                      
                                                                          Потаненко П.Т., 

                                                             студентка групи ОА-121  
                                                                          спеціальності «Облік і аудит» 

                                                                        Вінницький кооперативний  
                              інститут 

                                                              Науковий консультант:  
 

ОБЛІК ГРОШОВИХ ПОТОКІВ В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ 
КООПЕРАЦІЇ 

 
[Текст] 

Анотація.  

Annotation.   

Ключові слова: 

Key words: 
Список використаних джерел 

 
 
 

Адреса інституту: 21009, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 59, 
Вінницький кооперативний інститут. 

Додаткова інформація за телефонами: 
(0432) 26-13-94,(0432) 26-52-64 

Електронна адреса: konf_pd@vki.vin.ua 

file:///D:/Мои%20документы/для%20Якимчука/КОНФЕРЕНЦІЯ%2016%20БЕРЕЗНЯ%202015/vki.vin.ua
http://vki.vin.ua/naukova-diialnist/reiestratsiia-u-konferentsii
mailto:konf_pd@vki.vin.ua

