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Ключові дати 
Прийом заяв на участь в конференції та тез 

доповідей  

                                                до 31.01.2021 р. 
Обговорення матеріалів на сайті 

Університету www.kname.edu.ua 

                                                до 28.02.2021 р. 
Розміщення електронного варіанту збірника 

тез доповідей на сайті Університету 

                                                до 31.03.2021 р. 
 
 

Адреса Оргкомітету конференції: 
Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. Бекетова, 

вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 

Україна, 61002. 

Контактні телефони: 

+380-66-323-46-03 – кафедра економічної 

теорії та міжнародної економіки 

e-mail: moskvinanastya@ukr.net 

Відповідальна особа: 
Москвіна Анастасія Олегівна 

 

 

Форма участі у конференції – заочна. Участь 

у конференції, розміщення та публікація 

матеріалів в електронному збірнику 

здійснюється на безоплатній основі. 

 

Матеріали конференції будуть розміщені на 

платформі OJS на сайті ХНУМГ 

імені О. М. Бекетова. 

 

За підсумками конференції буде сформовано 

та розіслано авторам Збірник матеріалів 

конференції в електронному вигляді (.pdf), а 

також надрукований мінімальний тираж за 

вимогами. 
 

Відповідальність за зміст тез доповіді несе 

автор. Оргкомітет може залишити без 

розгляду тези доповідей, що надіслані з 

порушенням терміну подачі матеріалів, 

неправильно оформлені та тематика яких не 

відповідає напрямам роботи конференції. 
 

Робочі мови конференції: 
українська, російська, англійська 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА 
ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ 
ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ БІЛОРУСЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, МІНСЬК, 

БІЛОРУСЬ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ, ХАНОЙ, В’ЄТНАМ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ–ВАРНА, БОЛГАРІЯ 
УНІВЕРСИТЕТ КОДЖАЕЛІ, ІЗМІТ, ТУРЕЧЧИНА 

 

 

 

 

МІЖНАРОДНА 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
(1-28 лютого 2021 року) 

 

НОВІ ВИКЛИКИ ТА АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВ - 2021 

http://www.kname.edu.ua/


Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Нові виклики та актуальні 

проблеми розвитку світового господарства», 
яка буде проведена з 01.02.2021 р. по 

28.02.2021 р. у Харківському національному 

університеті міського господарства 

імені О. М. Бекетова (згідно плану проведення 

наукових конференцій у системі МОН 

України на 2021 р.). 

Мета конференції – визначення та 

обґрунтування основних проблем та нових 

ризиків розвитку світового господарства і 

національних економік та пошук шляхів їх 

подолання. 

 

Організаційний комітет: 
Голова: Бабаєв В. М., д.н. з держ. упр., проф., 

ректор ХНУМГ імені О.М. Бекетова. 

Заступники голови: 

Сухонос М. К., д.т.н., проф., проректор з 

наукової роботи ХНУМГ імені О. М. Бекетова 

Старостіна А. Ю., к.т.н., начальник науково-

дослідної частини ХНУМГ імені О. М. Бекетова 

Федотова Ю. В., к.е.н., доц., в.о. завідувача 

кафедри економічної теорії та міжнародної 

економіки ХНУМГ імені О. М. Бекетова 

Члени оргкомітету: 

Бервено О. В., д.е.н., професор кафедри 

економічної теорії та міжнародної економіки 

ХНУМГ імені О. М. Бекетова 

Тютюнникова С. В., д.е.н., проф., професор 

кафедри економічної теорії та економічних 

методів управління ХНУ імені В.Н. Каразіна 

Кириленко В. І., д.е.н., проф., завідувач 

кафедри економічної теорії ДВНЗ «КНЕУ 

імені Вадима Гетьмана» 

Костишина Т. А., д.е.н., проф., завідувач 

кафедри управління персоналом, економіки 

праці та економічної теорії Полтавського 

університету економіки і торгівлі 

Ткаліч Т. А., д.е.н., проф., зав. кафедрою 

цифрових систем та технологій ДУО 

«Інститут бізнесу БДУ», Мінськ, Білорусь 

Данг Сюань Хоан, д.е.н., проф., президент 

Національної академії державного управління, 

Ханой, В’єтнам 

Демірова С. Д., д.е.н., доц., керівник кафедри 

індустріального менеджменту Технічного 

університету–Варна, Болгарія 

Фатіх Акбулут, д.н. з держ. упр., доц., доцент 

кафедри політології та держуправління 

Університету Коджаелі, Ізміт, Туреччина 

Москвіна А. О., к.е.н., доц., доцент кафедри 

економічної теорії та міжнародної економіки 

ХНУМГ імені О. М. Бекетова 

 

Основні тематичні напрями конференції: 
Секція 1. Тенденції економічного розвитку 

та трансформація міжнародних економічних 

відносин в умовах глобалізації. 

Секція 2. Сучасні кризи: причини, наслідки 

та шляхи подолання. 

Секція 3. Освіта та наука у ХХІ столітті: 

актуальні зміни та особливості в умовах 

пандемії. 

Секція 4. Розвиток новітніх технологій та 

цифрові трансформації світового господарства. 

Секція 5. Проблеми та перспективи соціально-

економічного розвитку національних економік. 

 

Тези доповідей та заявка на участь 

надсилаються до оргкомітету в електронному 

вигляді у форматі «.doc» файлом, що названо: 

2(номер секції). Дягілева А. Р. (ПІБ автора) 

Розвиток… (повна назва), 2. Дягілева А. Р. 

Заявка до 31.01.2021 р. на e-mail: 

moskvinanastya@ukr.net 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
Формат А4, шрифт – Тіmеs New Roman 14, 

усі поля – 2 см, міжрядковий інтервал – 1, 

відступ – 1,25. 

На першому рядку великими літерами 

вказується назва тез доповіді (шрифт 

НАПІВЖИРНИЙ). Нижче (через 1 інтервал) – 

ініціали та прізвище автора, науковий 

ступінь, вчене звання, посада. Нижче назва 

навчального закладу, місто, країна – 

курсивом. Вирівнювання по лівому краю. 

Після через 1 інтервал розміщується текст 

роботи, вирівнювання по ширині. 

Література оформлюється відповідно до 

ДСТУ 8302:2015, 12 шрифтом через 1 інтервал 

(слово Література: напівжирний, по центру). 

Обсяг тез – біля 2 сторінок. 

 

Зразок оформлення тез доповідей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗВИТОК… 
 

Н. І. ІВАНОВА, канд. екон. наук, доц., доц. кафедри 

економічної теорії та міжнародної економіки 
Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків 
 

Текст тез 
 

Література: 
1. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 

02.06.2011 р. №3460-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-
17 (дата звернення: 17.12.2020) 

2. Летуновська Н. Є. Аналіз передумов формування 
інклюзивного розвитку. Суми : Наука, 2017. 120 с. 

3. Жук В. П. Організація інклюзивного розвитку в зарубіжних 

країнах. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 111-113. 

https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_politychnoi_ekonomii/Vikladachi_poef/Kirilenko.V.I/
https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_politychnoi_ekonomii/Vikladachi_poef/Kirilenko.V.I/
mailto:moskvinanastya@ukr.net
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
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