Thematic areas of the conference:
1. Theoretical aspects of financial relationships organization.
2. Financial aspects of digital economy development.
3 Theoretical and practical aspects of behavioral finance.
4. Institutional aspects of national and local finance.
5. Monetary policy influence on institutional sector of the economy.
6. Challenges of financial corporations and entities monitoring.
7. Organization of financial work of depository corporations.
8. Financial aspects of innovation activity of aviation enterprises.
9. Conditions of work organization on market for financial services in a digital economy.
10. Organizational and economic aspects of of insurance market.
11. Conditions of work organization in insurance companies in the markets of general types of insurance and life insurance in modern
conditions of management.
12. Problems and prospects of aviation insurance development.
Conference language: ukrainian, english.
Thesis language – english.
The following are invited to participate: MEPs and national parliaments of other countries; People's Deputies of Ukraine;
representatives of international organizations; representatives of the expert and analytical environment; representatives of financial and
credit institutions; business owners and executives; research institutes; independent think tanks; leaders of civil society, nongovernmental non-governmental organizations; women's associations and movements; charitable foundations of volunteer and human
rights organizations; leading mass media and others.
Location: National Aviation University, Kyiv, pr-t. Komarova 1.
Terms of participation
1. Those who wish to participate in the conference are kindly requested to fill in the registration card of the participant of the
conference (form attached).
2. To include a report in the conference proceedings, a registration card of the conference participant should be sent to the
organizing committee by November 10, 2019 (send an e-mail to 0679768066@ukr.net.) Or send in person to Ukraine, Kosmonavta
Komarov Ave., 1, NAU, Faculty of Economics and Business Administration, Department of Finance, Banking and Insurance, Building
2, aud. 2.116 and 2.108, tel. +38 (044) 406-76-90 and +38 (044) 406-79-25.
3. Graduate students and students should submit material with the co-authorship, or with the review of the academic adviser (a
photocopy of the certified review should be sent to the conference address together with the thesis and author's certificate).
4. The author is responsible for the originality of the text, the quality of the information provided, the form of submission
and for the fact that the materials do not contain data that is not open for publication (disclosure).
5. Participation is free. The materials will be publicly available in an electronic collection. The conference does not provide
the enforcement of author's property rights. By submitting a request for participation in the conference, the author agrees to
the publication of the materials.
Registration form
Full name
Country
City
Organization
Address of the organization
Position
Degree
Academic status
Phone number
Е-mail
Title of the report
Annotation
Consent to the processing of personal data (yes / no)
Thesis format requirements:
Materials should be up to 3 pages (2 full pages) of A5 typed in Microsoft Word as a computer file with the extension *doc. or
*doh. Times New Roman Cyr font 10, single line spacing in text. Paragraph - 0.5 cm. Fields on all sides 1.5 cm. Texts should be in
Ukrainian, Russian and English. Pages should not be numbered. When using formulas, use the built-in Word Formula Editor.
Headings of the report should contain the following information: initials and surnames of the author, name of the organization
where the author works (right-aligned); thesis title (capital letters), (Times New Roman Cyr 9, center alignment); main content of
thesises; references (optional). Students are obliged to co-author the academic adviser. The name of the file must match the name of
the first contributor.
Example
Petrova O.M., PhD in Economics
Ivanova L.O., student,
National Aviation University, Kyiv
THE INFLUENCE OF THE STATE AND STRUCTURES OF FIXED ASSETS ON THE EFFICIENCY OF WORK OF
AIR TRANSPORT COMPANIES IN UKRAINE
The main activity of Ukrainian airline companies…

Тематичні напрями конференції:
1. Теоретичні аспекти організації фінансових відносин.
2. Фінансові аспекти розвитку цифрової економіки.
3 Теоретичні та практичні аспекти поведінкових фінансів.
4. Адміністрування податків та податкове регулювання.
5. Вплив грошово – кредитної політики на роботу інституційних секторів економіки.
6. Проблеми моніторингу фінансових корпорацій та суб’єктів господарювання.
7. Організація фінансової роботи депозитних корпорацій.
8. Фінансові аспекти інноваційної діяльності авіапідприємств.
9. Особливості організації роботи на ринку фінансових послуг в умовах цифрової економіки.
10. Організаційно – економічні аспекти функціонування страхового ринку
11. Особливості організації роботи страхових компаній на ринках загальних видів страхування та страхування життя в сучасних
умовах господарювання.
12. Проблеми та перспективи розвитку авіаційного страхування.
Робоча мова конференції: українська, англійська.
Мова написання тез – англійська.
До участі запрошені: депутати Європарламенту та Національних парламентів країн світу; народні депутати України;
представники міжнародних організацій; представники експертно-аналітичного середовища; представники фінансово –
кредитних установ; власники та керівники бізнесу; науково-дослідницькі інститути; незалежні аналітичні центри; лідери
громадянського суспільства, неурядових громадських організацій; жіночих об’єднань та рухів; благодійних фондів
волонтерських і правозахисних організацій; провідні мас-медіа та ін.
Місце проведення: Національний авіаційний університет, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1.
Умови участі
1.Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо заповнити реєстраційну форму заявки конференції (бланк
додається).
2.Для включення доповіді до збірника матеріалів конференції необхідно до 8 листопада 2019 року надіслати до
оргкомітету реєстраційну картку учасника конференції та тези доповіді (електронний варіант надсилати на адресу
nau_dep_fbai@ukr.net). Або надати особисто за адресою Україна, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, НАУ, Факультет
економіки та бізнес адміністрування, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, корпус 2, ауд. 2.116 та 2.108, тел.
+38(044)406- 76-90 та +38(044)406- 79-25.
3. Аспіранти та студенти надають матеріал виключно у співавторстві, або з рецензією наукового керівника (фотокопію
завіреної рецензії надсилати на адресу конференції разом з тезами та заявкою).
4. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту, якість наданої інформації, форму подачі та за те, що
матеріали не містять дані, що не підлягають відкритій публікації (розголошенню).
5. Участь у конференції є безкоштовною. Матеріали будуть розміщені у відкритому доступі в електронному
збірнику. Формат конференції не передбачає реалізації майнових прав автора. Надсилаючи заявку на участь в
конференції, автор надає згоду на оприлюднення матеріалів.
Форма заявки
Прізвище, ім’я, по-батькові
Країна
Місто
Організація
Адреса організації
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Контактні телефони (роб., дом., моб.)
Е-mail
Назва доповіді
Анотація
Згода на обробку персональних даних (так/ні)
Вимоги до оформлення:
Приймаються матеріали обсягом до 3 сторінок (2 повні сторінки) А5 набрані в редакторі Microsoft Word у вигляді
комп'ютерного файлу з розширенням *doc. або * doх. Шрифт Times New Roman Cyr 10. Міжрядковий інтервал - одинарний.
Абзац – 0,5 см. Поля з усіх сторін по 1,5 см. Нумерація сторінок не проводиться. При наборі формул використовувати
вмонтований Word редактор формул.
Рубрикація тез доповіді повинна містити наступні дані: ініціали і прізвище автора(-ів), назву організації, де працює
автор(и) (вирівнювання по правому краю); назва тез (великими літерами Times New Roman Cyr 9, вирівнювання по центру);
основний зміст тез; список літератури (не обов’язково); студенти обов’язково включають у співавторство наукового
керівника. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора.
Зразок оформлення тез доповіді
Петрова О.М., к. е. н, доцент
Іванова Л.О., студентка,
Національний авіаційний університет, м. Київ
ВПЛИВ СТАНУ ТА СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ
АВІАТРАНСПОРТНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Основним напрямком діяльності українських авіатранспортних компаній…

