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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 
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Шановні науковці, викладачі, 

наукові співробітники, промисловці, 

підприємці, аспіранти, здобувачі, 

студенти! 
 

Кафедра міжнародної економіки 

Факультету економіки та бізнес-

адміністрування Національного 

авіаційного університету 18 березня 

2021 року проводить ХІІІ 

Міжнароднунауково-практичну 

конференцію 
 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В 

СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ» 
 

Тематичні напрямки конференції: 

1. Трансформації сучасних 

світогосподарських процесів в тенденціях 

техноглобалізації.  

2. Зовнішньоекономічні відносини та 

інтеграційні процеси в сучасному світі. 

3. Економічні аспекти вирішення 

глобальних проблем.  

4. Міжнародна безпека в сучасних 

світогосподарських процесах. 

5. Міжнародний фінансовий менеджмент. 

6. Інтернаціоналізація сфери освіти. 

7. Міжнародний авіабізнес та міжнародна 

конкурентоспроможність підприємств.  

8. Інноваційний менеджмент в 

міжнародному бізнесі. 

9. Екологізація міжнародної економічної 

системи. 

10. Глобальна корпоратизація бізнесу. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
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2021 року 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ 
 
Приймаються матеріали обсягом до 3 

повних сторінок А5 набрані в редакторі 
Microsoft Word у вигляді комп'ютерного 
файлу з розширенням *doc або *doсх. 
Шрифт Times New Roman Cyr 12. 
Міжрядковий інтервал – одинарний. Абзац 
– 0,5 см. Поля з усіх сторін по 1.5 см. 
Рубрикація тез доповіді повинна містити 
такі дані: 

- ініціали і прізвище автора (-ів), назву 
організації, де працює автор(и) 
(TimesNewRomanCyr10, вирівнювання по 
правому краю); 

- назва тез (великими літерами), 
(TimesNewRomanCyr10, вирівнювання по 
центру); 

- основний зміст тез; 
- список літератури (не обов’язково); 
- студенти обов’язково вказують 

наукового керівника (в кінці тез). 
 

У випадку подання тез українською або 
російською мовами, необхідно надати 
коротку анотацію англійською мовою (до 
50 слів).  

 

Нумерація сторінок не проводиться. При 

наборі формул використовувати 

вмонтований Word редактор формул. 
 

Назви файлів повинні відповідати 

прізвищу автора. Наприклад: Петренко_тези 

доповіді, Петренко_заявка. 

Відповідальність за якість та зміст тез 

несе автор. 
 

Робоча мова конференції: українська, 
англійська, російська. 

Мова написання тез: українська, 
англійська, російська. 

Форма участі:дистанційна. 

 

 

Тези доповідей будуть опубліковані у 

збірнику матеріалів конференції та розіслані 

на адресу електронної пошти учасників до 20 

квітня 2021 року. 

Бажаючих взяти участь у роботі 

конференції, просимо заповнити реєстраційну 

картку учасника конференції (бланк 

додається).  

Для включення доповіді до збірника 

матеріалів конференції необхідно до 17 

березня 2021року (включно), надіслати 

до оргкомітету реєстраційну картку учасника 

конференції та тези доповіді. Електронний 

варіант надсилати на адресу: 

zhavor@ukr.net. 
 

 
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ Є 

БЕЗКОШТОВНОЮ 

 

 

 

 

 

Реєстраційна картка учасника 

конференції 
 

Прізвище  

Ім’я  

По-батькові  

Країна  

Місто  

Організація  

Мобільний телефон  

Е-maіl  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Тема доповіді  

 
Адреса оргкомітету: Україна, 03058, 

м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, НАУ, 

корпус 2, Факультет економіки та бізнес-

адміністрування, кафедра міжнародної 

економіки, ауд. 2-402.  

Тел. +38(044) 406-77-05  

Е-maіl: zhavor@ukr.net 

 

 
СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ 

АКТИВНУ УЧАСТЬ У 

КОНФЕРЕНЦІЇ! 
 

З повагою, оргкомітет. 
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