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СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

• Вроцлавський економічний університет (Польща);

• Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова 
(Казахстан);

• Барановицький державний університет (Республіка Білорусь);

• Вільнюська колегія/Університет прикладних наук (Литва);

• Карагандинський університет «Болашак» (Казахстан);

• Поліський державний університет (Республіка Білорусь);

• ЗО Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна 
(Республіка Білорусь);

• Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана (Україна);

• Тернопільський національний економічний університет 
(Україна)



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Назва секції Представлені    

    тези 
доповідей

1. Стратегія сталого розвитку України в умовах 
геополітичних викликів

11

2. Проблеми та перспективи розвитку національної та 
світової фінансових систем

18

3. Розвиток банківського сектору та іншого фінансового 
посередництва в умовах глобальної нестабільності

23

4. Розвиток обліково-аналітичної діяльності економічних 
суб’єктів в умовах реформування національного 
господарства 

25

5. Маркетингова складова стійкого розвитку національної 
економіки 

8

6. Проблеми та перспективи розвитку економіки  та 
менеджменту 

24

7. Перспективи розвитку туризму: теорія, методологія, 
практика 

8



УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ З УКРАЇНИ

Тернопільський національний економічний університет

Університет митної справи та фінансів

Національний університет водного господарства та природокористування

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»
ДВНЗ «Київський національний економічний  університет імені Вадима 
Гетьмана»
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Дніпровський державний технічний університет

Уманський національний університет садівництва

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Донецький національний університет економіки і торгівлі  імені Михайла 
Туган-Барановського



ІНОЗЕМНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Полесский государственный  университет Республики Беларусь

Академия «Болашак», Республика Казахстан

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Республика 
Казахстан
Казахский Агротехнический Университет им.Сакена Сейфуллина

Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО  
«Московский государственный университет технологий и управления 
имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)», г.Мелеуз
Белорусский государственный аграрный технический университе
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  РОЗПОЧАЛОСЯ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ



КІЛЬКІСТЬ ОПУБЛІКОВАНИХ ТЕЗ  
ДОПОВІДЕЙ



СКЛАД УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ



СТРУКТУРА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 



Секційні засідання проводилися за 
програмою форуму двадцять восьмого 

та двадцять дев’ятого  листопада



РІШЕННЯ
Міжнародного форуму 

 «Актуальні проблеми та перспективи розвитку 
 національного господарства в умовах глобальної нестабільності»

     В роботі форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку  
національного господарства в умовах глобальної нестабільності» прийняли 
участь провідні науковці, молоді вчені, аспіранти, магістранти, студенти з 11 
ВНЗ України та 6 міжнародних учбових закладів. Загальна кількість 
представлених доповідей – 117.
     Учасники форуму відзначають, що його проведення має важливе 
значення для молодих вчених щодо залучення їх до активної участі в 
сучасних наукових дослідженнях з актуальних напрямів соціально-
економічних аспектів стабільного розвитку економіки в умовах ринкових 
відносин, вважають за доцільне посилити акцент на розгляді проблем 
сталого розвитку регіонів в ракурсі забезпечення стійкого розвитку 
національного господарства в умовах глобальної нестабільності.
     Розглянуті в ході роботи секцій питання засвідчили високий рівень 
підготовки доповідей, різні підходи до висвітлення актуальних наукових 
проблем.



РІШЕННЯ ФОРУМУ

1) констатує високий рівень проведення та досягнення мети й завдань;

2) вважає за доцільне забезпечити обмін науковим досвідом, в тому числі 
міжнародним над проблемами соціально-економічних аспектів 
розвитку економіки в ракурсі забезпечення стійкого розвитку 
національного господарства;

3) посилити мобільність науковців різних закладів та різних країн через 
системи обмінів та спільних наукових праць; 

4) пропонує провести наступний Міжнародний форум у листопаді 2019 
року із залученням широкого кола вітчизняних та закордонних 
науковців, представників провідних підприємств міста, регіону та 
країни;

5) закликає посилити міжнародну співпрацю між представниками 
університетів та поглибити рівень професійних компетенцій 
учасників, розширити практики проведення Міжнародного форуму у 
режимах очного, дистанційного та он-лайн диспуту. 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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