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УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

За результатами конференції буде виданий 
збірник доповідей учасників. Усі учасники 
конференції забезпечуються електронними 
версіями збірника тез безкоштовно. Отримання 
друкованого примірника збірника матеріалів 
конференції - 150 грн. 

Тези доповіді, оформлені згідно вимог, та 
заявку на участь у конференції потрібно надіслати 
до 12 квітня 2021 року на електронну адресу 
mignarodnaekonomika@gmail.com 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 
 

Іванов І.І. 

д.е.н., професор 

Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

м. Кропивницький, Україна 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА 
СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

Текст [2, с. 215-216]. 

 

Література: 

1. Ревак І.О. Інтелектуальний потенціал у системі 

економічної безпеки України: проблеми теорії та практики: 

монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 416 с. 

 
References 

 

1. International economic relations and prospects for national 

developments contemporary challenges and solutions: monograph / 

ed. M. Fleychuk, U. Ganski, V.Kazlouski. Daugavpils: Daugava 

Print, 2018. 368 p., p. 219-230. 

 
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 

ФОП Дячок Л.С. 
п/р UA523003460000026004022077501 у банку АТ 
«Альфа-Банк» м. Київ,  
Україна, 25006 м.Кропивницький, вул. Садова 88-а 
код за ДРФО 2095205489, ІПН 2095205489,  
№ свід. серія В02 №520602,  
Платник єдиного податку 2 група 
(у графі призначення платежу вказати 
«Листівка») 

ММІІННІІССТТЕЕРРССТТВВОО  ООССВВІІТТИИ  ІІ  ННААУУККИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
  

ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООУУККРРААЇЇННССЬЬККИИЙЙ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  ТТЕЕХХННІІЧЧННИИЙЙ  

УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  
  

ІІННССТТИИТТУУТТ  ЕЕККООННООММІІККИИ  ППРРООММИИССЛЛООВВООССТТІІ  ННААНН  УУККРРААЇЇННИИ        

((ММ..  ККИИЇЇВВ))  
  

ДДООННЕЕЦЦЬЬККИИЙЙ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  ІІММЕЕННІІ  ВВААССИИЛЛЯЯ  

ССТТУУССАА  ((ММ..  ВВІІННННИИЦЦЯЯ,,  УУККРРААЇЇННАА))  
  

ХХААРРККІІВВССЬЬККИИЙЙ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

РРААДДІІООЕЕЛЛЕЕККТТРРООННІІККИИ  ((УУККРРААЇЇННАА))  
  

ККІІРРООВВООГГРРААДДССЬЬККИИЙЙ  ООББЛЛААССННИИЙЙ  ООССЕЕРРЕЕДДООКК  

ВВССЕЕУУККРРААЇЇННССЬЬККООЇЇ  ГГРРООММААДДССЬЬККООЇЇ  ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЇЇ  ““УУККРРААЇЇННССЬЬККАА  

ААССООЦЦІІААЦЦІІЯЯ  ЕЕККООННООММІІССТТІІВВ--ММІІЖЖННААРРООДДННИИККІІВВ””  
  

УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  ЛЛІІММООЖЖАА  ((ФФРРААННЦЦІІЯЯ))  
  

ББУУДДААППЕЕШШТТССЬЬККИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ТТАА  

ЕЕККООННООММІІККИИ  ((УУГГООРРЩЩИИННАА))  
  

ККААЗЗААХХССЬЬККИИЙЙ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  ААГГРРААРРННИИЙЙ  ДДООССЛЛІІДДННИИЙЙ  

УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  ((ММ..  ААЛЛММААТТИИ))  
  

ГГДДААННССЬЬККАА  ВВИИЩЩАА  ШШККООЛЛАА  ((ППООЛЛЬЬЩЩАА))  
  

ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЧЧННИИЙЙ  ООССВВІІТТННІІЙЙ  ІІННССТТИИТТУУТТ  ЗЗААХХІІДДННООЇЇ  ММААККЕЕДДООННІІЇЇ  

((ММ..  ККООЗЗААННІІ,,  ГГРРЕЕЦЦІІЯЯ))  
  

ВВИИЩЩАА  ШШККООЛЛАА  ТТУУРРИИЗЗММУУ  ІІ  ГГООТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ББІІЗЗННЕЕССУУ  ВВ  

ГГДДААННССЬЬККУУ  ((ППООЛЛЬЬЩЩАА))  
  

ВВИИЩЩАА  ШШККООЛЛАА  ЕЕККООННООММІІККИИ,,  ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТУУ  ІІ  ППУУББЛЛІІЧЧННООГГОО  

ААДДММІІННІІССТТРРУУВВААННННЯЯ  ((ММ..  ББРРААТТИИССЛЛААВВАА,,  ССЛЛООВВААЧЧЧЧИИННАА))  
  

ВВИИЩЩАА  ШШККООЛЛАА  ССУУССППІІЛЛЬЬННОО--ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ВВ  ГГДДААННССЬЬККУУ  

((ППООЛЛЬЬЩЩАА))  
  

ММііжжннааррооддннаа  ннааууккооввоо--ппррааккттииччннаа  ккооннффееррееннццііяя  

ГЛОБАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА АСИМЕТРИЧНІСТЬ 

СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ 

НЕСТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

1122  ттррааввнняя  22002211  ррооккуу  

 

Конференція відбудеться у дистанційній 
формі на базі кафедри міжнародних 

економічних відносин 
Центральноукраїнського національного 

технічного університету  
м. Кропивницький 

tel:+48505259455


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Організаційний комітет має приємну нагоду 
запросити Вас взяти участь у роботі Міжнародної 
науково-практичної конференції “Глобальна безпека 
та асиметричність світового господарства в умовах 
нестабільного розвитку економічних систем”, яка 
відбудеться на кафедрі міжнародних економічних 
відносин 12 травня 2021 року. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

 асиметрії соціально-економічного розвитку 
країн як джерело суперечностей та загроз глобальній 
безпеці; 

 міжнародна та національна безпека в умовах 
глобальних трансформацій; 

 інституціональне середовище розвитку 
міжнародного співробітництва та міжнародна 
безпека; 

 соціально-економічний розвиток країн під 
впливом гібридних загроз сучасності; 

 економічна безпека держави та регіонів;   

 актуальні завдання та виклики для сфери 
послуг в умовах загострення глобальних загроз; 

 розвиток туристичної сфери в кризових 
ситуаціях глобального масштабу; 

 фінансова система та обліково-аудиторське 
забезпечення трансформаційних процесів в 
умовах глобалізації; 

 секторальні пріоритети ендогенного розвитку 
України в умовах сповільнення інтеграційних 
процесів; 

 ідеологія державного управління економікою; 

 інформаційне суспільство в процесі світової 
соціально-економічної трансформації; 

 інституційно-правові засади функціонування 
національної економіки; 

 сучасні вимоги глобально-орієнтованого світу у 
контексті полікультурної компетенції; 

 інформаційно-аналітичні ресурси в системі 
економічної безпеки підприємств; 

 управлінські інновації як основа розвитку 
підприємств в умовах пандемії COVID-19. 
 

До участі у міжнародній конференції 
запрошуються науковці, аспіранти, студенти вищих 
навчальних закладів, співробітники науково-
дослідних установ, а також практичні працівники, які 
активно займаються дослідженнями у сфері 
економічних та суспільних наук. 

Мови конференції: українська, російська, 
польська, англійська. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 
Файл матеріалів включає 1) статтю, 2) заявку 

на участь та 3) скан копії документа про оплату (або 
його реквізити у текстовій формі у авторській картці). 

Тези доповіді надаються лише електронною 
поштою. Обсяг тез – до п’яти повних сторінок 
формату А4 (297х210 мм), включаючи рисунки, 
таблиці, список літератури. Список літературних 
джерел розміщується наприкінці тексту і 
оформлюється згідно положень. Посилання по 
тексту розміщують у квадратних дужках. Тези слід 
набирати в текстовому редакторі Microsoft Word, 
гарнітура Times New Roman, розмір: для основного 
тексту 14 пт., для переліку літературних джерел 12 
пт.), міжрядковий інтервал – полуторний. Поля 
тексту: верхнє – 30 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 30 мм, 

праве – 20 мм.  Формули та позначення набирати у 
редакторі формул MathType 6.0 або Microsoft 
Equation 3.0, як окремий об'єкт. 

У разі невідповідності вимогам надіслані тези не 
друкуються та сплачені кошти не повертаються. 
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