
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ  

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ 

ЗАПРОШУЄМО 

ВЗЯТИ УЧАСТЬ У 

ХІ Міжнародній  

науково-практичній конференції 

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КРЕАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ», 

що відбудеться 9-10 квітня 2020 року 

До участі у конференції запрошуються науковці, 

викладачі,  представники авіаційних компаній, 

докторанти, аспіранти, студенти. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Голова: Ареф’єва Олена Володимирівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки повітряного транспорту НАУ. 

Заступник голови: Вовк Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки повітряного транспорту НАУ. 

Члени:  

Амоша Олександ Іванович – академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, 

професор, директор Інституту економіки промисловості НАН України(м. Київ); 

Leshek Wożniak – doktor habilatowany, profesor, kierownik katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i 

Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Польша, м.Жешув); 

Котлубай Олексій Михайлович – доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової 

роботи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса); 

Мних Ольга Богданівна – доктор економічних наук, професор,  професор кафедри маркетингу і логістики, 

Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»(м. Львів); 

Мягких Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та 

дизайну (м. Київ); 

Прохорова Вікторія Володимирівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та 

організації діяльності суб'єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків); 

Штангрет Андрій Михайлович – доктор економічних наук, професор,  завідувач кафедри фінансово-

економічної безпеки, обліку і аудиту Української академії друкарств (м. Львів); 

УМОВИ УЧАСТІ 

Для участі у конференції необхідно до 27 березня 2020 р.: 

1. Зареєструватись за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1QJuLLMpECEt0w_qlyoT3-

XHz14LNHFhoGfWwjUlVMZE/edit або надати інформацію (П.І.П., установа, контакти, напрям конференції, 

форма участі, назва тез доповіді) у вигляді окремого файлу.  

2. Надати презентацію доповіді( на українській або англійській мові)  та/або тези доповіді (лише на 

англійській мові) в роздрукованому та/або електронному вигляді. Вимоги до матеріалів: 

https://docs.google.com/document/d/1J0PUUxiO4pER5KEbZMh099F5aa5gIsosDzkzWyPandM/edit. 

3. Організаційні витрати складають  60 грн з учасника (без публікації тез у друкованому збірнику). 

Вартість друку збірника тез 100 грн.  

За результатами роботи конференції збірник тез доповідей та програма будуть опубліковані на початок 

конференції, а також розміщені на сторінці кафедри економіки повітряного транспорту в репозитарії 

Національного авіаційного університету (http://er.nau.edu.ua).   

Увага! Погоджуючись взяти участь в конференції, автор (автори) висловлює згоду на опублікування 

матеріалів своїх доповідей в мережі Інтернет. Студенти мають надавати матеріали за підписом наукового 

керівника (консультанта).  

Матеріали необхідно надсилати на електронну адресу: economy.nau@gmail.com або особисто 

технічним секретарям за адресою: Україна, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, НАУ, Факультет 

економіки та бізнес-адміністрування, кафедра економіки повітряного транспорту, корпус 2, ауд. 2.412, 

2.415, тел. +38 (044) 406-79-75,  +38 (097) 101-17-67. Оплату можні здійснити при особистій подачі 

матеріалів. У випадку он-лайн подачі матеріалів реквізити надсилаються після отримання заявки та 

тез. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83_%D1%96_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://docs.google.com/forms/d/1QJuLLMpECEt0w_qlyoT3-XHz14LNHFhoGfWwjUlVMZE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QJuLLMpECEt0w_qlyoT3-XHz14LNHFhoGfWwjUlVMZE/edit
https://docs.google.com/document/d/1J0PUUxiO4pER5KEbZMh099F5aa5gIsosDzkzWyPandM/edit
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