Звіт про роботу
Міжнародного форуму
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку
національного господарства в умовах глобальної нестабільності»
Відповідно до дозволу Українського інституту науково-технічної та
економічної інформації (посвідчення № 691 від 06.11.2020 р.) 02-03 грудня 2021
року на базі факультету економіки та управління Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського відбувся Міжнародний форум
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в
умовах глобальної нестабільності».
Мета його проведення полягає в теоретичному узагальненні наукових
досліджень та розробці практичних рекомендацій з проблем дослідження
соціально-економічних аспектів стабільного розвитку національного господарства
в умовах глобальної нестабільності.
В ході роботи форуму 02 та 03 грудня 2021 року працювали 6 секцій за
напрямами, де доповідачами представлено 72 доповіді:
Назва секції
1. Стратегія сталого розвитку України в умовах геополітичних
викликів (Керівник секції – проф. Дідур С.В.)
2. Проблеми та перспективи розвитку економіки
та
менеджменту (Керівник секції – проф. Хоменко М.М.)
3. Перспективи розвитку маркетингу та туризму: теорія,
методологія, практика (Керівник секції: Труніна І.М., д.е.н.,
проф., зав. кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і
туризму)
4. Розвиток банківського сектору та іншого фінансового
посередництва в умовах глобальної нестабільності (Керівник
секції – доц. Шаповал Л.П.)
5. Розвиток обліково-аналітичної діяльності економічних
суб’єктів в умовах реформування національного господарства
(Керівник секції – доц. Яценко Н.М.)
7. Проблеми та перспективи розвитку національної та світової
фінансових систем (Керівник секції – доц. Глухова В. І.)
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Співорганізаторами конференції стали:
- Приватна установа «Академія «Болашак» (Казахстан);
- Вроцлавський економічний університет (Польща);
- Вища школа європейських і регіональних студій (Чехія)
- Барановицький державний університет (Республіка Білорусь);
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- Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова (Казахстан).
Загалом конференція представлена 12 вітчизняними та 3 міжнародними
закладами вищої освіти, 2 фінансовими установами та 1 підприємством:
Вітчизняні учбові заклади
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет внутрішніх справ
Дніпровський державний технічний університет
Західноукраїнський національний університет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Політехнічний коледж Кременчуцького національного університету ім.
М.Остроградського
Донецький університет економіки та торгівлі імені МихайлаТуган-Барановського
ВСП «Світловодський політехнічний фаховий коледж ЦНТУ»
Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету
внутрішніх справ
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Закордонні учбові заклади
ЧУ «Академия «Bolashaq», Республика Казахстан
УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина», г. Брест,
Республика Беларусь
Белорусский государственный аграрный технический университет, г. Минск,
Республика Беларусь
Фінансові установи
Департамент фінансів Кременчуцької міської ради
Управління Державної казначейської служби України у м. Кременчук
Підприємства
Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький завод дорожніх машин»
Із 72 доповідачів 10 представників закордонних вищих навчальних закладів.
Із 90 учасників конференції 6 осіб – д.е.н. (7%), 23 особи – к.е.н. (26%), 6 –
викладачі без вчених звань (7%), 55 – студенти (60%).

РІШЕННЯ ФОРУМУ:
Враховуючи необхідність стабільного розвитку соціально-економічних
аспектів економіки в умовах ринкових відносин та прагнучи посилити:
забезпечення стратегії сталого розвитку України в умовах геополітичних викликів;
фінансове забезпечення стійкого розвитку суб’єктів господарювання; ефективність
формування управлінських рішень щодо механізмів забезпечення стійкого
розвитку підприємств і установ; розвиток обліково-аналітичної діяльності
економічних суб’єктів в умовах реформування національного господарства;
розвиток туризму на сучасному етапі розвитку економіки, конференція:
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 грудні 2022 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.
За результатами конференції видано Матеріали Міжнародного форуму
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в
умовах глобальної нестабільності» (рекомендовано вченою радою КрНУ, протокол
№ 4, від 18.11.2021 р.).

