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Час проведення   

3  – 4 грудня 2020р. 

3.12.20 – Пленарне засідання 

4.12.20 – Робота секцій. 

До зупинки «ХАІ»  
маршрутне таксі № 202, 263, 247, 278, 240, 33, 

65, 302, 55, 17  
тролейбусом № 2, 12. 
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Шановні колеги! 

Факультет програмної інженерії та бізнесу 

Національного аерокосмічного університету 

ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» запрошує Вас 

взяти участь у всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених та 

учнівської молоді «Актуальні проблеми 

розвитку бізнес-технологій в сучасних 

умовах глобалізаційних процесів», яка 

відбудеться 3 – 4 грудня  2020 року в on-line 

форматі. 
 

ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ:  

 

Секція 1. Актуальні проблеми розвитку 

підприємництва та адміністрування в 

умовах трансформації економіки  
 
Секція 2. Особливості застосування 
технологій управління в різних видах 
господарчої діяльності  
 
Секція 3. Інформаційні технології в бізнесі  
 
Секція 4. Фінансові та обліково-податкові 
технології розвитку суб’єктів 
господарювання  
 
Секція 5. Вплив світових тенденцій 
сучасного бізнес-середовища на розвиток 
економіки та маркетингу  
 

Робочі мови: українська, англійська. 
До початку роботи конференції 

планується видання збірника тез 

доповідей в електронному вигляді. 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Для включення доповіді в програму 

конференції необхідно надати в оргкомітет: 
- заявку учасника конференції; 
- тези доповіді. 

Заявку та тези доповідей надсилати на електронну 

адресу: seb_faculty@khai.edu 
Після оброблення документів на Вашу електронну 
скриньку буде надіслано запрошення або повідомлення 
про приєднання до on-line трансляції конференції.  

 
 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  

 
Обсяг  –  одна сторінка формату А4; шрифт   Times 

New Roman Cyr 14, щільність тексту  –  38 рядків на 
сторінку; відступи 25 мм  з усіх боків. Тези можуть 
бути надруковані українською, російською або 
англійською мовами; перший рядок, прописними - 
УДК; другий рядок, прописними - назва тез; третій, 
курсивом - ініціали і прізвище авторів, наукова 
ступінь, звання, посада; четвертий, курсивом - назва 
установи; через  рядок, звичайним - розміщується 
текст. Знизу курсивом - ініціали і прізвище наукового 
керівника, науковий ступінь, звання, посада.  

 
Тези доповіді повинні мати таку структуру: 
1. Актуальність теми. 
2. Постановка проблеми. 
3. Викладення основного матеріалу. 
4. Висновки. 
 

Участь у конференції безкоштовна. Друкований 
збірник тез може бути викупленим по закінченню 
конференції за умови подання заявки.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ФАЙЛІВ 
1. Тези доповіді та заявка на участь у 

конференції повинні знаходитися в різних 
файлах. 

2. Файли з тезами доповіді та заявкою на 
участь повинні мати розширення *.doc, *.rtf, 
docx.   

 

Всі матеріали, оформлені згідно з 

вимогами, повинні надійти до оргкомітету 

не пізніше 27 листопада  2020 року. 

Тези повинні бути переглянуті і рекомендовані 
до друку науковим керівником. Відповідальність 
за зміст матеріалів несуть автори і наукові 
керівники. 

Матеріали повинні відповідати нормам 
правопису та орфографії. 

Тези, надіслані пізніше встановлених 
термінів, до публікації не приймаються. 

При значних розходженнях оформлення тез із 
рекомендаціями оргкомітет залишає за собою 
право редакції авторського тексту або 
відхилення публікації. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

УДК 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Петренко М. І., магістрант  

Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» 

 
        Текст  
        Науковий керівник: Петров І.В., к.т.н., 
доц., доцент кафедри публічного управління   
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