
 

 

XІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА 

МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ» 
 

 

17-18 травня 2021 р.  
 

Шановні колеги! 
 

Одеський національний економічний університет запрошує Вас взяти участь у роботі XІХ Міжнародної науково-

практичної конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях», 

присвяченої 100-річчю ОНЕУ, яка відбудеться 17-18 травня 2021 р. За підсумками роботи конференції планується 

видання збірника тез доповідей, який буде надісланий учасникам в електронному або друкованому вигляді залежно від 

розміру сплаченого організаційного внеску. Також за бажанням учасників можна подати статті до фахових збірників 

наукових праць ОНЕУ категорії «Б» «Вісник соціально-економічних досліджень» та «Науковий вісник ОНЕУ», які 

індексуються в таких відомих міжнародних базах та каталогах: 

      
Детальна інформація про фахові збірники представлена на web-сайтах – vsed.oneu.edu.ua та n-visnik.oneu.edu.uа 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова: Ковальов А.І., доктор екон. наук, професор, ректор ОНЕУ. 

Заступники голови: Літвінов О.С., доктор екон. наук, доцент, проректор з наукової роботи ОНЕУ;  

Карпов В.А., канд. екон. наук, доцент, начальник НДЧ ОНЕУ. 
 

Члени оргкомітету конференції: 

Буркинський Б.В. – доктор екон. наук, професор, академік НАН України, директор Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень. 

Лук’яненко Д.Г. – доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Київського 

національного економічного університету ім. В. Гетьмана.  

Мазаракі А.А. – доктор екон. наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений 

діяч науки і техніки України, ректор Київського національного торговельно-економічного університету. 

Єгорченко В.Є. – кандидат екон. наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва 

Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця. 

Кузьмін О.Є. – доктор екон. наук, професор, директор Інституту економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка». 

Ігнатюк І.А. – доктор екон. наук, професор, декан економічного факультету Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка. 

Андрейченко А.В. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ. 
Баранова В.Г. –  доктор екон. наук, професор, зав. кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку ОНЕУ. 
Волохова І.С. – доктор екон. наук, доцент, зав. кафедри фінансів ОНЕУ. 
Давиденко І.В. – канд. екон. наук, доцент, зав. кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу ОНЕУ. 
Жердецька  Л.В. – доктор екон. наук, доцент, зав. кафедри банківської справи ОНЕУ. 

Козак Ю.Г. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри міжнародних економічних відносин ОНЕУ. 
Кузнецова І.О. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри менеджменту ОНЕУ. 
Литовченко І.Л. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри маркетингу ОНЕУ. 
Лоханова Н.О. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ. 
Никифоренко В.Г. – доктор екон. наук, професор, зав.  кафедри управління персоналом і економіки праці ОНЕУ. 
Семенова В.Г. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри економіки підприємства та організації підприємницької 

діяльності ОНЕУ.  
 



 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 
 

    Одеський національний економічний університет,  

    науково-редакційний відділ, науково-дослідна частина 

    65082, Україна, м. Одеса, вул. Гоголя, 18, ауд. 110 
 

Ел. адреса: sbornik.odeu@oneu.edu.ua; 

sbornik.vsed.oneu@gmail.com 

 

   Telegram: @sbornik_vsed_oneu 

 
 

Тематичні напрямки конференції: 
 

І.  Формування сучасного мислення як чинника державотворення. 

Секція 1. Світоглядні, соціально-політичні та історичні аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Секція 2. Формування особистості сучасного фахівця з економіки засобами гуманітарних наук. 

Секція 3. Англійська мова в економіці та бізнес-освіті. 
 

ІІ. Глобальні трансформації та розвиток національних соціально-економічних систем. 

Секція 4. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії та історії економічної думки на сучасному етапі. 

Секція 5. Сучасні проблеми теорії та практики функціонування вітчизняних підприємств. 

Секція 6. Управління державними фінансами України та фінансова децентралізація. 

Секція 7. Розвиток фінансового ринку України: сучасні реалії та перспективи. 

Секція 8. Розвиток банківської справи: сучасні виклики та перспективи. 

Секція 9. Сучасні технології менеджменту. 
 

ІІІ. Регіональні проблеми розвитку реального сектора економіки. 

Секція 10. Ефективність господарювання у секторах та сферах національної економіки. 

Секція 11. Міжнародна торгівля: сучасні проблеми та перспективи розвитку. 

Секція 12. Формування механізму управління створенням умов щодо розвитку людського потенціалу регіону. 

Секція 13. Статистичні методи дослідження соціально-економічних процесів на макро- та мезорівнях. 

Секція 14. Організаційно-економічне забезпечення механізму управління туристсько-рекреаційними комплексами. 

Секція 15. Експертні дослідження товарів та послуг як інструмент впливу на кон’юнктуру ринку в умовах 

глобалізації економіки. 
 

ІV. Сучасні інформаційні системи й удосконалення методів аналізу та прогнозування економічних ситуацій. 

Секція 16. Проблеми обліку і аудиту в умовах євроінтеграційних процесів України. 

Секція 17. Аналітичне забезпечення дослідження бізнес-процесів підприємств. 

Секція 18. Економіко-математичні моделі сучасних економічних процесів. 
 

Офіційні мови конференції – українська та англійська. 
 

Для участі в конференції до 10 травня 2021 р. необхідно:  

1. Заповнити реєстраційну заявку учасника.  

2. Надіслати тези доповіді українською чи англійською мовами на електронну адресу 

sbornik.vsed.oneu@gmail.com (вимоги до оформлення тез та макет можна завантажити з сайту ОНЕУ). 

3. Сплатити організаційний внесок у розмірі 200 грн. без ПДВ, який передбачає отримання друкованого 

примірника збірника з тезами або 100 грн. для отримання електронного збірника та надіслати скановану або 

сфотографовану квитанцію на вищезазначену електронну адресу. Назва файлу має бути підписана відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника конференції. Реквізити для оплати оргвнеску надсилаються учаснику тільки після 

прийняття тез до публікації організаційним комітетом.   
 

Для докторів наук (одноосібна публікація) та іноземних авторів публікація тез безкоштовна та передбачає 

отримання тез в електронному PDF-форматі. 

Оргвнесок використовуватиметься на часткове покриття витрат, пов’язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, 

видання тез та програми. Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників. 

Після отримання вищезазначених документів оргкомітет за бажанням учасника надсилає особисте запрошення та 

сертифікат. 
 

За підсумками конференції буде сформований електронний PDF-варіант збірника тез, із наданням відповідних 

бібліотечних індексів УДК та міжнародного стандартного книжкового номеру (ISBN). Друкований варіант збірника, 

за умови сплати відповідного оргвнеску, буде надісланий «Новою поштою» та передбачатиме оплату автором за цю 

послугу згідно з діючими тарифами указаного оператора. 

Матеріали конференції будуть розміщені в інституційному репозитарії ОНЕУ на сайті eONEUIR 

(http://dspace.oneu.edu.ua). 
 

Сподіваємося на плідну співпрацю!  
 

Організаційний комітет 

mailto:sbornik.odeu@oneu.edu.ua
mailto:sbornik.vsed.oneu@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY0cd9gkVCdb7nJwPuDtfRPfzD9Pns0STvotii58GGlbXFrw/viewform?usp=sf_link
mailto:sbornik.vsed.oneu@gmail.com
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