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1 Донбаська державна машинобудівна академія 

2 Донецький національний технічний університет
3 Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва
4 Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

5 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
6 Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

7 Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»
8 Львівський національний університет імені Івана Франка
9 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

10 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
11 Одеський національний економічний університет

12 Одеський національний політехнічний університет
13 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
14 Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди
15 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

16 Тернопільський національний економічний університет
17 Університет митної справи та фінансів, Дніпро
18 Університет сучасних знань, Київ

19 Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь
20 Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут



1 Барановицький державний університет, Республіка Білорусь

3 Варшавський Університет, Польща

4 Вильнюська колегія / Університет прикладних наук, Литва

5 Вроцлавський економічний університет, Польща

6 Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова, Казахстан

7 Університет Матея Бела, Словакія



УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ



КІЛЬКІСТЬ ОПУБЛІКОВАНИХ ТЕЗ  
ДОПОВІДЕЙ



Учасники конференції відзначають, що її проведення має важливе значення для вчених 
щодо залучення їх до активної участі в сучасних наукових дослідженнях з актуальних напрямів 
розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності. Дозволяє посилити міжнародну 
співпрацю між представниками університетів та поглибити рівень професійних компетенцій 
учасників. Розглянуті в ході роботи секцій питання засвідчили високий рівень підготовки 
доповідей, різні підходи до висвітлення актуальних наукових проблем.

В результаті  проведеної роботи учасники конференції констатують:
1. Високий рівень проведення та досягнення мети й завдання.
2. Підвищення актуальності питань, що піднімаються організаторами та учасниками 

конференції через загострення ситуації в Україні та світі.
3. Важливість проведення Міжнародної науково-практичної конференції
для забезпечення обміну науковим  досвідом, в тому числі міжнародним.
4. Необхідність посилення мобільності науковців різних закладів та різних країн через 

системи обмінів та спільних наукових праць.
5. Доцільність продовження й розширення практики проведення  Міжнародної конференції 

у режимах очного, дистанційного та он-лайн диспуту.
6. Пропонує провести наступну VІ Міжнародну науково-практичну конференцію у грудні 

2018 року із залученням широкого кола науковців країн Європи та Азії, представників 
провідних підприємств міста, регіону та країни.

За результатами конференції було видано збірник Матеріалів V Міжнародної науково-
практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах 
глобальної нестабільності» та видано сертифікат кожному учаснику конференції.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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