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Шановні науковці, викладачі ЗВО, аспіранти, 

представники бізнесу, урядових та громадських структур!  
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Міжнародної наукової конференції 

 

«КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ» 
 

яка відбудеться 18 травня 2022 р. у Міжнародному університеті фінансів (МУФ) за адресою: м. Київ, 

просп. Перемоги, 37, КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус № 1. 

 

Напрями роботи конференції (Секції): 

1. Конкурентоспроможність компаній в сучасній глобальній економіці. 

2. Фінансові стратегії підприємств і фінансових посередників в умовах цифровізації економіки. 

3. Глобальний розвиток індустрій та перспективи зростання Іndustry 4.0 та 5.0. 

4. Вплив глобальних викликів на конкурентоспроможність та економічну безпеку держави. 

 

Члени організаційного комітету: 

Любов Смоляр – проф., ректор Міжнародного університету фінансів. 

Кшиштоф Сікора – доц., президент Університету Економіки у Бидгощі (Польща); 

Мажена Собчак-Міхаловська – доц., проректор з міжнародної діяльності, Університет Економіки у 

Бидгощі (Польща); 

Осман Їлдірім – проф., Арельський університет у Стамбулі (Туреччина); 
Маной Шарма - проф., завідувач відділу міжнародних зв'язків Амітського університету (Індія); 

Велта Любкіна – проф., директор наукового інституту Регіональних досліджень Резекненської академії 

технологій (Латвія); 

Марина Кравченко – проф., декан Факультету Менеджменту та маркетингу, Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна). 

Катерина Бояринова – проф., завідувач кафедри економічної кібернетики, Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна). 

Наталія Ситник - проф., завідувач кафедри фінансового менеджменту, Львівський національний 

університет імені Івана Франка (Україна). 

Ольга Іляш – проф., проректор з наукової та міжнародної діяльності, Міжнародний університет 

фінансів (Україна) 
 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська. 

Форма проведення конференції: дистанційна. Участь є безкоштовною. 

 

 



Для участі в конференції необхідно до 12 травня 2022 р. надіслати на адресу електронної пошти  

nauka.iuf@gmail.com:  

- тези доповіді (названа прізвищем автора, tezu_prizvische). 

- надіслати електронний варіант заявки учасника (ПІБ, відомості про звання, посаду, місце роботи або 

навчання, назва секції конференції, електронна пошта, номер телефону). 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
Приймаються тези обсягом до 3 сторінок формату А-4. Тези мають бути оформлені відповідно до вимог:  

1. Поля: верхнє, нижнє – 2 см; ліве – 2,5 см; праве – 1,5 см; міжрядковий інтервал – 1,0; шрифт – Verdana; 

кегль – 10; стиль – звичайний; абзацний відступ – 1,25. Вирівнювання «по ширині». Графіки та рисунки 

виконувати вмонтованими засобами Word. Формули необхідно набирати в редакторі формул Microsoft Equation, 

нумерація справа, в круглих дужках, не відступаючи від правого поля. 
2. У верхньому лівому куті вказати УДК. У верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище, ім’я, по 

батькові автора, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче – організація учасника. Назву тез 

друкувати великими літерами симетрично до тексту. Основний текст (після пропуску двох рядків). Список 

використаних джерел зазначається у порядку згадування або у алфавітному порядку (оформлюється за 

міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

вимоги та правила складання»). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із 

зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [2, с. 120] або [1, с. 10; 7, с. 35].  

Зразок оформлення тез: 
УДК 658:0048.1 

ЯКОВЕНКО В.В.  

Студент кафедри менеджменту та інновацій  

Науковий керівник – к.е.н., доц. Коба Н.В. 

Міжнародний університет фінансів 

 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 

 

Текст тез…. 

 
Список використаних джерел: 

1. Клаус, Т. (2017). Вимірювання інновацій бізнес-моделі: концептуалізація, розробка масштабів та 

доказ ефективності. Управління науково-дослідними розробками, 47 (3), 385-403. 

2. Ліндер, M., Вільяндра, M. (2017). Інновація кругової бізнес-моделі: властива невизначеність. 

Бізнес-стратегія та навколишнє середовище, 26 (2), 182-196. 

3. Назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора (наприклад: 

tezu_Petrov.docх). 

4. Рукопис тез потрібно ретельно відредагувати. За мовні та стилістичні помилки несе відповідальність автор. 

Довідкова інформація для учасників конференції: 

1. Оргкомітет залишає за собою право редагування та відхилення тез, якщо вони не відповідають 

вимогам або тематиці конференції. 

2. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, 

завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою). 

Адреса організаційного комітету: 

Міжнародний університет фінансів, просп. Перемоги, 37, корпус 1 (ліве крило), м. Київ, Україна, 03056 

Сайт www.iuf.kpi.ua      Тел. +38(044) 277 43 28. 

Контактна особа: доцент кафедри фінансів  

Михайлик Ольга Михайлівна, моб. тел. +38(050) 993 7 992 

E-mail: nauka.iuf@gmail.com 

 

З повагою та впевненістю у плідній співпраці, 

Організаційний комітет 

http://www.iuf.kpi.ua/

