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mignarodnaekonomika@gmail.com 
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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 29 листопада 2022 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, польська, 
англійська. 

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 
 

Файл матеріалів включає 1) статтю та 2) 
заявку на участь. 

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. 


