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У збірнику представлено роботи науковців і практичних працівників з різних регіонів України і країн світу, в яких розглянуті 
можливі шляхи розв’язання сучасних проблем теорії і практики світової економіки, узагальнено й оцінено існуючу ситуацію 
в світовому господарстві та місце України в ньому. Особливе місце серед робіт займають проблеми розвитку експортного 
потенціалу, пошук оптимальної моделі конкурентоздатності й інноваційного розвитку національної економіки, забезпе-
чення економічної безпеки держави. Значну увагу сконцентровано на теоретичних і прикладних аспектах міжнародної 
фінансової та банківської діяльності, іноземного інвестування, міжнародного менеджменту, маркетингу і логістики, 
науково-технічного обміну, проблемах людського розвитку і соціальної політики держав в умовах глобалізації, питаннях 
інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародної економічної діяльності.  
Матеріали конференції будуть корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, представників сфери державного 
управління, практичних працівників у всіх галузях світової економіки, а також аспірантів і здобувачів вищої освіти 
економічних спеціальностей. 

 
Всі матеріали перевірено на плагіат програмою eTXT Антиплагиат, рівень оригінальності складає не менше 80%. 

 
 
 
 
 
 
 
© колектив авторів 
© ХНАДУ, 2017 

 


