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Секції конференції 

1. Якість вищої освіти: проблеми, виклики 

перспективи. 

2. Сучасні виклики та пріоритети розвитку 

фінансів, обліку, контролю та аналізу.  

3. Право й суспільство: історія та сучасність.  

4. Актуальні проблеми комунікативної та 

професійної компетенції: мовний і 

соціокультурний аспекти. 

5. Актуальні проблеми лінгвістики. 

6. Сучасні імперативи глобального 

економічного середовища. 

7. Проблеми та перспективи економіки і 

кібернетики. 

8. Менеджмент і підприємництво в умовах 

креативної економіки. 

9. Лідерство та управління персоналом у 

XXI ст. 

10. Комп’ютерні науки, інформаційні 

технології, математика та фізика. 

11. Маркетингова діяльність підприємств: 

сучасний зміст. 

12. Актуальні проблеми товарознавства, 

біотехнології, експертизи та митної справи. 

13. Проблеми та перспективи розвитку 

готельно-ресторанного господарства. 

14. Актуальні питання сталого розвитку 

туризму. 

15. Актуальні проблеми і перспективи 

розвитку харчових виробництв і ресторанного 

господарства. 

16. Патріотичне виховання в сучасному 

педагогічному процесі як складова національної 

безпеки незалежної України. 

17. Фізична культура і спорт: стан, проблеми, 

перспективи. 

 

Регламент роботи учасників конференції 

 

25 квітня 2023 року 

 

Реєстрація учасників:       10
30

 – 11
00 

 

Відкриття, пленарне засідання:       11
00

 – 12
20 

 

Секційні засідання:                            12
40

 – 17
00 

 

 

26 квітня 2023 року 

 

Панельна дискусія «Якість вищої освіти: 

проблеми, виклики перспективи»:  11
00

 – 12
20 

 

Закриття конференції:   12
40

 – 14
00 
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«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
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Львівський торговельно-економічний університет 

(Україна) 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця (Україна) 

Полтавський державний аграрний університет 

(Україна) 

Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка (Україна) 

Євразійський національний університет 

імені Л. М. Гумільова (Республіка Казахстан) 

Університет національного і світового господарства 

(Республіка Болгарія) 

Кооперативно-торговий університет Молдови 

(Республіка Молдова) 

Таджицький державний університет комерції 

(Республіка Таджикистан) 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо студентів Вашого закладу вищої 

освіти взяти участь у роботі ХLVІ Міжнародної 

наукової студентської конференції «Актуальні питання 

розвитку науки та забезпечення якості освіти у 

ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт 

студентів за 2022 рік). 

Захід відбудеться 25–26 квітня 2023 р. у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» у змішаному 

форматі. 

Посилання для участі у форматі онлайн та програму 

буде надіслано учасникам на електронну пошту. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Нестуля О. О., голова комітету, д. і. н., професор, 

ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (далі – 

ПУЕТ); 

Куцик П. О., д. е. н., професор, ректор Львівського 

торговельно-економічного університету; 

Пономаренко В. С., д. е. н., професор, ректор 

Харківського національного економічного 

університету імені С. Кузнеця;  

Аранчій В. І. , к. е. н., професор, ректор Полтавського 

державного аграрного університету; 

Караман О.Л., д. п. н., професор, ректор Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка;  

Сидиков Е. Б., д. і. н., професор, ректор Євразійського 

національного університету імені Л. М. Гумільова; 

Дімітров Д., д. е. н., професор, професор, ректор 

Університету національного та світового господарства; 

Шавга Л. А., д. е. н., професор, ректор Кооперативно-

торгового університету Молдови; 

Курмонзода  М. Р., д. е. н., професор, ректор 

Таджицького державного університету комерції. 

 

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

Педченко Н.С. д. е. н., професор, перший проректор 

ПУЕТ.  

Контактна інформація 

Науково-організаційний  відділ ПУЕТ 

Манжура Наталія Іванівна, завідувач 

Тел. +380951273995 

E-mail: nov_puet@ukr.net  

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
Участь у конференції безкоштовна! 
 
Робочі мови: українська, англійська. 
 
За результатами роботи конференції буде видано 

електронний збірник у форматі PDF. Орієнтовний 
термін видання: кінець травня – початок червня 2023 р. 

 
Відповідальність за зміст наданих для друку 

матеріалів покладається на авторів.  
 
Організаторами конференції буде здійснено 

перевірку тез на наявність плагіату. До публікації 
приймаються тези, оригінальність яких складає не 
менше 40%. У разі перевищення допустимої норми, 
про це буде повідомлено автора з можливістю 
доопрацювання публікації.  

 
До публікації не приймаються роботи, які: 
- не відповідають вимогам,  
- надані після 20 квітня 2023 р.,  
- не пройшли перевірку на наявність плагіату. 

   
Для участі в конференції необхідно надіслати на 

електронну адресу nov_puet@ukr.net : 
- заявку (до 20 березня 2023 р.); 
- тези (до 20 квітня 2023 р.). 

 
Про отримання заявки (тез) учасника буде 

повідомлено протягом двох робочих днів.  
!!! У разі неотримання відповіді просимо повторити 

надсилання матеріалів. 
 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
Структура тез: 

 заголовок; 

 відомості про автора; 

 відомості про наукового керівника; 

 назва закладу вищої освіти; 

 текст тез; 

 список використаних інформаційних джерел. 
 
Текст – до 2 сторінок формату А5. Поля тексту – 

дзеркальні, усі по 1,5 см. Шрифт набору  Times New 

Roman, размір шрифту – 11. Міжрядковий інтервал  
множник 0,9, абзац – 0,5 см. 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ 

 
І. І. Шевченко, студент спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування», група Ф-51 
П. П. Коваленко, науковий керівник, доцент 

кафедри фінансів і банківської справи, к. е. н. 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
 
Текст тез ...... .. 

 
Список використаних інформаційних джерел 
1. 
2. 

 
Формули 

Формули й символи, які використовуються в 
тексті, слід набирати тільки в редакторі формул 
Microsoft Equation 2.0 (і наступних версіях). Розміри 
шрифту: звичайний – № 10, великий індекс – № 7, 
дрібний індекс – № 5, великий символ – № 12, дрібний 
символ – № 8. Нумерація формул – у круглих дужках, 
із вирівнюванням по правому краю межі тексту.  

 
Ілюстрації 

Ілюстрації треба розміщувати безпосередньо після 
першого посилання на них у тексті або на наступній 
сторінці. Назву ілюстрації розміщують по центру під 
рисунком таким же шрифтом, як і основний текст. На 
всі ілюстрації мають бути покликання в тексті. 

 
Таблиці 

Таблицю розташовують безпосередньо після 
посилання на неї в тексті або на наступній сторінці. 
Таблиці нумерують арабськими цифрами наскрізною 
нумерацією. Слово «Таблиця» друкують праворуч над 
таблицею, а назву виділяють напівжирним шрифтом і 
розміщують над таблицею по центру. Назва має бути 
короткою й відображати зміст таблиці. 
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