
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

науково-практичного семінару на тему: 
“Актуальні проблеми національної 
економіки в інтересах оборони і безпеки 
держави та шляхи їх вирішення” 

 

До участі у семінарі запрошуються 
представники Міністерств і відомств 
України, вищих військових навчальних 
закладів, цивільних закладів вищої освіти, 
наукових установ, розробників та 
виробників озброєння та військової 
техніки.  

 

МЕТА СЕМІНАРУ 
Метою семінару є висвітлення 

актуальних проблем функціонування 
економіки в умовах ведення війни, 
визначення основних викликів та загроз 
розбалансування економічної системи та 
пошук можливих шляхів їх вирішення з 
урахуванням набутого досвіду. 

 

Напрями роботи семінару: 
 

1. Проблеми функціонування економіки в 

умовах воєнного стану; 

2. Огляд інструментів підтримки економічної 

стійкості у бюджетній сфері в період  воєнного 
стану; 

3. Проблеми розбалансування ресурсного 

забезпечення потреб сектору безпеки і 

оборони, а також їх регламентації; 

4. Проблеми функціонування оборонно-

промислового комплексу та забезпечення  

потреб сектору безпеки і оборони; 

5. Проблеми бюджетування та здійснення 

гарантованих виплат; 
6. Проблеми організації та здійснення 

внутрішнього аудиту та внутрішнього 

контролю.  

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ОБОРОНИ УКРАЇНИ  

ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
Науково-практичний семінар 

(онлайн) 

  

“Актуальні проблеми 

національної економіки в 

інтересах оборони і безпеки 

держави та шляхи їх 

вирішення” 
 

26 травня 2022 року 

 
 
 
 
 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

КОМІТЕТУ 

03049, Україна, м. Київ,  

проспект Повітрофлотський 28, 

Національний університет оборони України 

імені Івана Черняховського, кафедра 

економіки та фінансового забезпечення 

інституту забезпечення військ (сил) та 

інформаційних технологій. 
 

Контактний телефон: 

(044) 271-06-16 
 

До відома учасників семінару: 

Науково-практичний семінар (онлайн) буде 

проведений з використанням платформи 

дистанційного навчання Національного 

університету оборони України імені Івана 

Черняховського. 

Доступ до платформи учасникам семінару 

буде наданий після отримання заявок 

встановленої форми. 
 

 

 

Заявки на участь у конференції та тези 

доповідей можна надсилати на електронну 

адресу оргкомітету kefznuou@ukr.net з 

відміткою для участі в конференції 

“Актуальні проблеми національної 

економіки в інтересах оборони і безпеки 

держави та шляхи їх вирішення” 
 до 24 травня 2022 року. 

 
 
 
 

Робоча мова конференції: українська, 
англійська 



 

 

 
Відповідальність за висвітлені матеріали в 
тезах покладаються на авторів доповідей. 

 
УМОВИ УЧАСТІ У СЕМІНАРІ 

ЗАЯВКА 

На участь у науково-практичному семінарі 

(онлайн) на тему: “Актуальні проблеми 

національної економіки в інтересах оборони 

і безпеки держави та шляхи їх вирішення” 

який відбудеться 26 травня 2022 року. 
 

 

Прізвище                _______________________ 

Ім’я                          _______________________ 

По батькові            _______________________ 

Науковий ступінь _______________________ 

Вчене звання         _______________________ 

Посада                    _______________________ 

Організація           _______________________ 

Адреса                    _______________________ 

Телефон                 _______________________ 

Електронна адреса  _____________________ 

 

_______________________________________ 

o Виступ з доповіддю 

o Виступ з повідомленням  

o Як учасник 
Назва доповіді (повідомлення)______________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ  
 

1. Тези доповідей надсилати на е-mail:  
kefznuou@ukr.net до 24.05.2022 року із 
зазначенням прізвища, імені та по батькові з 
приміткою тези;  

2. Обсяг матеріалів – до 4 повних сторінок 
(рекомендований обсяг 1-2 сторінки) – тези; 

3. Тези доповіді повинні бути оформлені: 
сторінка формату А4, текст українською мовою 
в редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New 
Roman, розмір літер – 14 пунктів, стиль – normal 
(звичайний), інтервал між рядками – 1,5 рядки; 

4.   Параметри сторінки: 
- розмір полів: ліве – 3 см, праве – 1 см, 

верхнє – 2 см, нижнє – 2 см; сторінки нумерації. 
5.   У правому верхньому кутку (шрифт 

звичайний, без нахилу та підкреслювань): 
- прізвище та ініціали авторів, 
- науковий ступінь та вчене звання, 
- ORCID, 
- назва організації; 
6.   Нумерація формул, малюнків, таблиць в 

тексті тез – наскрізна; 
7.   Список літератури має містити джерела, 

на які є посилання в тексті; наприклад 
оформлення посилань: [1]. Посилання в дужках 
на різні джерела подавати через крапку з комою 
[1; 2];  

8.   Мова конференції: українська, англійська; 
9.   Кількість співавторів – не більше трьох. 

 
 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 
24 ТРАВНЯ 2022 РОКУ. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ 
 
 
09.30-10.00 реєстрація учасників  
10.00-14.00 доповіді учасників 

семінару та обговорення 
14.00-14.30 підведення підсумків 

 

 
Приклад оформлення списку літератури Ви 

можете переглянути по наступному посиланню: 
http://www.economics.in.ua/2019/01/83022015.html 

 
 
 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

полковник Борулько О.М. 
доктор економічних наук, професор 

ORCID: 0000-0003-4323-5758 
НУОУ 

Назва тези 
Структура рукопису відповідно до 

постанови ВАК України від 15.01.2003 №7-

05/1 повинна бути така: постановка проблеми 

у загальному вигляді та її звʼязок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; аналіз 

останніх досліджень і публікацій, на які 

спирається автор; постановка завдання; виклад 

основного матеріалу з повним обґрунтуванням 

отриманих результатів; висновки і 

перспективи подальших досліджень. 
Зверніть увагу, що список літератури 

оформлюється з урахуванням розробленого 

Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 “Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення 

та правила складання”. 
 
 

ВСІ УЧАСНИКИ ОТРИМАЮТЬ 
 

1 Електронний збірник семінару. 
2 Друкований збірник семінару буде зберігатись 
в бібліотечних фондах Національного 
університету оборони України імені Івана 
Черняховського. 
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