ДО УВАГИ СТУДЕНТІ В !
До 10 травня 2022 року оголошується прийом статей до Збірника студентських наукових праць
Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ.
Орієнтовна вартість публікації становить 100 грн., вартість збірника – 40 грн. Обсяг статті – 5-6
сторінок.
Вимоги до статей:
Наукова стаття, як форма апробації результатів випускного кваліфікаційного проекту (роботи),
повинна складатись з таких структурних елементів:
- назва статті, яка стисло відображає головну ідею наукового дослідження;
- прізвище та ініціали автора;
- анотація (українською та англійською мовами) – коротка характеристика змісту статті;
- постановка наукової проблеми, її актуальність, зв'язок з найважливішими завданнями, що
постають перед Україною, регіоном, значення для розвитку певної галузі науки або практичної діяльності;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; сучасні погляди на проблему;
виділення невирішених питань у межах загальної проблеми, яким присвячена стаття;
- формулювання мети статті, яка випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних
публікацій з теми; постановка завдань;
- виклад результатів досліджень шляхом висвітлення основних положень, особистих ідей, думок,
отриманих наукових фактів, виявлених закономірностей, зв'язків, тенденцій, методик отримання та аналізу
фактичного матеріалу, особистого внеску автора у досягнення і реалізацію основних висновків тощо;
- загальний висновок, який містить узагальнення досліджень і рекомендації, їх значення для теорії і
практики, суспільна, соціально-економічна значущість;
- список використаних джерел – складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з
каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т.д.
Джерела необхідно розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків згідно з
ДСТУ;
- прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання керівника випускного кваліфікаційного проекту
(роботи), який здійснював наукове редагування статті.
Технічні вимоги до статтей:
 тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, стиль-звичайний (normal);
 міжрядковий інтервал – 1,0;
 відступ на абзац 1,2 – не користуватись кнопкою табуляції;
 параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2 см;
 посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2, с.17] – джерело 2, стор. 17);
 список використаних джерел друкується після тексту статті;
 по центру – назва доповіді (великими літерами, жирним шрифтом, розмір шрифту – 14);
 нижче, через інтервал у рядок – прізвище, ініціали автора, курс, факультет (розмір шрифту – 12),
 нижче через інтервал - спеціальність, спеціалізація; нижче через інтервал – прізвище та ініціали
наукового керівника,
 нижче, через інтервал від назви доповіді, розміщуються анотації до статті українською та
англійською мовами (до 5 рядків, розмір шрифту – 12);
 через інтервал друкується текст статті (розмір шрифту – 14, інтервал 1,0);
 подається примірник друкованого тексту та електронний варіант статті, який потрібно назвати
прізвищем автора.
Підготовлена відповідно до встановлених вимог наукова стаття, підписана науковим керівником, з
приміткою щодо наявності текстових запозичень у рукописі не більше, ніж 25%, передається до відділу
науково-методичної роботи та міжнародних зв»язків (316 ауд.).
Наукові статті публікуються в авторській редакції. За зміст поданої статті відповідальність несе
автор.
БЕЗ ВКАЗАНИХ ВИМОГ СТАТТІ ПРИЙМАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!!!
Конт. тел. (0372) 52-21-22
Статті надсилати на ел. адресу: vnmr-mz@ukr.net
або заносити у ауд.316 (І корпус ЧТЕІ, пл.Центральна,7)
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В
СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
14 Times New
Roman

КОВАЛЬЧУК Н., 2 курс (ОС «магістр»), ЧТЕІ КНТЕУ
Спеціальність «____________________»,
cпеціалізація «_____________________»
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Наук. кер. – Романовська О. В.
Roman

Стаття присвячена розкриттю сутності та значення соціального страхування в
системі соціального захисту населення. Розкрито головні складові соціальної політики,
визначено основні форми та необхідність соціального страхування, а також
охарактеризовано складові, які має забезпечити соціальний захист.
12 Times New

The article is devoted to the disclosure of the essence and importance of social Roman
insurance in
the system of social protection of the population. The main components of social policy are
revealed, the basic forms and necessity of social insurance are determined, and the components
that should provide social protection are described.
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Актуальність даної теми полягає в тому, що соціальне страхування на
сьогоднішній день відіграє велику роль в системі соціального захисту.
Необхідність соціального страхування зумовлена наявністю громадян котрі є
дієздатними, але не мають можливості себе реалізувати, а також наявністю
громадян які є дієздатними, але через певні обставини не беруть участі в
суспільно-корисній праці.
Метою статті є обґрунтування необхідності соціального страхування та
його місце в системі соціального захисту населення.
Об’єктом дослідження є процес формування та використання коштів фонду
соціального страхування.
Предметом дослідження є економічні відносини, які виникають в процесі
соціального страхування.
Значний внесок у розвиток соціального захисту внесли вітчизняні вченіекономісти: Н. Абакумова, Н. Борецька, В. Бех, В. Гейця, І. Грига, В. Гетьман, О.
Гупал, Н. Дем'яненко, К. Дідківська, О. Длугопольський, Ю. Килимник, Е.
Костіна, Р. Корнюшина, Е. Лібанова, М. Лукашевич, Г. Назарова, І. Рудкевич, І.
Сирота, Т. Семигіна, С. Тетерський, П. Шевчука та ін. Авторами вирішене
велике коло питань теоретичного і методологічного характеру. Проте, не
дивлячись на значну кількість робіт в області соціального захисту, важливої
проблеми в нових умовах ще не достатньо розроблено.
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