
Матеріали Всеукраїнського науково-

практичного семінару друкуватимуться з 

поданих рукописів без редагування. Автор 

несе повну відповідальність за етику 

публікації та академічну доброчесність.  

Оргкомітет залишає за собою право 

відхиляти матеріали, які не відповідають 

тематиці, напрямам науково-практичного 

семінару та науковому рівню, редакційно-

технічним вимогам, а також направлені з 

порушенням терміну подання.  

 

Тези-доповіді здобувачів вищої освіти 

подаються із зазначенням наукового 

керівника. 

 

Посилання на Zoom-конференцію буде 

надіслано всім учасникам Всеукраїнського 

науково-практичного семінару на e-mail, 

зазначений у заявці. Збірник матеріалів 

науково-практичного заходу буде надіслано 

роботи учасникам після роботи семінару. 

 

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Електронна адреса:  

ostapenko13121981@gmail.com 

Телефони: 

+38(097)-091-93-48 

Протопопова Наталя Андріївна 

Зразок 

оформлення тез для публікації в  

 
Іваніщенко Ігор Борисович 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри аналітичної 
економіки та менеджменту 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

ІНФРАСТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

В умовах трансформаційної економіки 

України базою розвитку та зростання 

економічних процесів є стан інфраструктури 

на державному рівні. Необхідні дослідження 

на теоретичному і прикладному рівнях щодо 

шляхів розвитку інфраструктури. 

Спільна проблема інфраструктури 

господарського комплексу для країн з 

перехідною економікою – її невідповідність 

критеріям ринкової економіки 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Ясенецький В.С. Передумови 

державного втручання в роботу ринкової 

інфраструктури. Держава та регіони. Серія 

«Економіка та підприємництво». 2010. №5. 

С. 77 – 8. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Всеукраїнський науково-практичний 

семінар «Національна економіка та 

інфраструктурні проєкти» започаткований 

кафедрою аналітичної економіки та 

менеджменту Навчально-наукового 

інституту права та інноваційної освіти 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ Головною 

метою науково-практичного семінару є 

створення професійного майданчику для 

відкритого діалогу, обміну думками, 

актуальною інформацією та досвідом у сфері 

публічного управління та адміністрування. 

До участі у науково-практичному семінарі 

запрошуються науково-педагогічні 

працівники, ад’юнкти (аспіранти) та 

здобувачі, які займаються проблемами 

економіки, управління, соціально-

економічного розвитку країни, гендерної 

політики та національної безпеки. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ: 

 

 Розвиток національних економічних 

систем в умовах глобалізації 

 Управління проєктом і еволюція 

технологій 

 Нормативно-правове регулювання 

економічних відносин в умовах воєнного 

стану; 

 Формування сучасної структури та 

інфраструктури національної економіки 

 Управління ризиками 

інфраструктурних проєктів в Україні 

 Ґендер і соціально-економічний 

розвиток національної економіки 

 Стратегічне управління інноваційним 

розвитком на макро- і мікрорівні. 

 Теоретичні та прикладні аспекти 

забезпечення національної безпеки 

держави 

 Актуальні загрози національній безпеці 

України та механізми захисту 

національних інтересів України. 

 Інституціональні аспекти розвитку 

національних економік в глобальному 

просторі 

 Волонтерські, соціальні, культурно-

освітні, спортивні та інші проєкти, 

спрямовані на формування активної 

громадянської позиції. 

 Конституція України як правова 

основа державної політики у сферах 

національної безпеки і оборони 

 

ДЛЯ УЧАСТІ В НАУКОВОМУ 

ЗАХОДІ НЕОБХІДНО: 
 

Подати заявку та тези доповідей до 

22 вересня 2022 року у Google-формі за 

посиланням: 

https://forms.gle/Z7Rh2XQtx19bTErR6  

Тези для участі у Всеукраїнському 

науково-практичному семінарі 

завантажуються у зазначену Google-форму. 

 
 

ВИМОГИ  

ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ  
Обсяг тез доповідей до п’яти повних 

сторінок. 

Текстовий редактор – Microsoft Word. 

Формат – А4 з полями справа, зліва, зверху та 

знизу 20 мм. Шрифт – Times New Roman 

14 кеглем через 1.5 інтервали (30 рядків на 

аркуш). Сторінки мають бути повними, без 

правок.  

Посилання на використані джерела 

нумеруються за їх появою у тексті. Звертаємо 

особливу увагу авторів про не використання 

російський джерел під час підготовки 

наукової праці. 

 

 

 

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ 

СЕМІНАРІ  
«НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА 
ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ» 

 
БЕЗКОШТОВНА 


