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21 жовтня 2021 року, м. Київ 



Шановні науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти та докторанти, 

представники підприємства, бізнес-структур, установ, урядових та громадських структур! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції 

«РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ТЕЧІЇ ТА 

РІШЕННЯ», яка відбудеться 21 жовтня 2021 року на базі Факультету економіки та бізнес-

адміністрування Національного авіаційного університету 

Мета конференції полягає в науковій апробації результатів теоретичних і прикладних 

досліджень, які стосуються розробки та впровадження новітніх принципів, методів та моделей в 

системі управління розвитком економіки та процесами бізнес-адміністрування для підвищення якості 

прийнятих управлінських рішень в контексті сучасних проблем та протиріч глобалізації, моделювання 

складних систем різної природи, що забезпечує конкурентоспроможність суспільства та бізнесу у 

міжнародному цифровому просторі. 

Наукова проблематика конференції  

 1. Глобалізаційні тренди цифрової трансформації економіки 

 2. Інтелектуально-цифровізаційні тенденції економічного розвитку: теорія і практика 

 3. Економічний та інноваційний розвиток підприємницьких структур: реалії, виклики та 

стратегічні орієнтири. 

 4. Інноваційні маркетингові технології в глобальному цифровому просторі. 

 5. Фінанси, облік, аудит та оподаткування. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. Тези доповідей надаються українською або 

англійською мовою. Форма участі: очна, дистанційна. Участь у конференції: безкоштовна. Подача 

матеріалів на електронну адресу: economy-nau@ukr.net до 08 жовтня 2021року. 

Реєстрація учасників здійснюється за посиланням:  
https://docs.google.com/forms/d/1i8wIaSkODuButfVdAbkp2e6yvS8ZXnB7-gp-SbD94c4/edit   

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

опублікування матеріалів у відкритому доступі. 

За результатами роботи конференції кожен учасник може отримати сертифікат. Доповіді 

конференції можуть бути оформлені в форматі статей і тез або рекомендовані для друку в колективній, 

закордонній монографії «Управління і адміністрування в координатах сталого розвитку» 

 

КОНТАКТИ: 

Голова оргкомітету: Декан ФЕБА, д.е.н., професор Смерічевський Сергій Францович. 

Співголова оргкомітету: д.е.н., доцент Вовк Ольга Миколаївна 

Адреса оргкомітету: Україна, 03680, Київ, пр. Л. Гузара, 1, каб. 2.415,2.314 
Контактний телефон: +38(097) 101-17-67 

E-mail: economy-nau@ukr.net 

Структура та вимоги до оформлення тез 

Приймаються до друку матеріали обсягом 1-3 сторінки, оформлені на форматі А5 та набрані у 

редакторі MS Word, у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *doc. або *docx. Шрифт Times 

New Roman Cyr 10. Міжрядковий інтервал – одинарний. Поля з усіх сторін по 1,5 см. Відступ при абзаці 

– 0,5 см. Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані: ініціали та прізвище автора та 

співавторів, назва організації, де працює чи навчається автор(и) (вирівнювання по правому краю); назва 

тез (великими літерами, вирівнювання по центру); викладення матеріалів тез (включає пункти: анотація 

(2-3 речення), ключові слова (5-7 слів або словосполучень), основні наукові результати, висновки; 

список літератури, оформлений відповідно до діючих вимог).  

Електронний збірник матеріалів конференції буде розміщено в репозитарії Національного 

авіаційного університету та на сайті ФЕБА.  

Фахове видання «Проблеми системного підходу в економіці» входить до категорії 

«Б» «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Наказ 

МОН України від 18 грудня 2018 року № 1412.  

Для перегляду додаткової інформації про журнал та вимоги до публікації статей, Ви 

можете завітати на офіційний сайт http://psae-jrnl.nau.in.ua/  
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