
ЗВІТ 

про роботу V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної 

нестабільності» 

 

Відповідно до дозволу Українського інституту науково-технічної та 

економічної інформації (Посвідчення № 630 від 07.10.2016 р.) 6-7 грудня 

2017 р. на базі кафедри «Облік і фінанси» Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського відбулася V Міжнародна 

науково-практична конференція ««Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності» в дистанційному 

форматі. 

Мета її проведення полягала в теоретичному узагальненні наукових 

досліджень та розробці практичних рекомендацій з питань розвитку економіки 

в умовах глобалізаційних змін. 

Надійшло до організаційного комітету – 154 доповіді. 

Рекомендовано до друку – 154 доповіді. 

Співорганізаторами конференції були: 

- Вроцлавський економічний університет (Польща); 

- Університет Матея Бела (Словакія); 

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

- Барановицький державний університет (Білорусь); 

- Вільнюська колегія/Університет прикладних наук (Литва); 

- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

(Україна); 

- Тернопільський національний економічний університет (Україна). 

 

Конференція включала наступні тематичні напрямки: 

1. Фінанси, банківська система та страхування – 68 доповідей (керівник секції: 

Глухова В.І.). 

2. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит у контексті Європейської інтеграції – 

13 доповідей (керівник секції: Глухова В.І.). 

3. Сучасний розвиток систем управління – 21 доповідь (керівник секції: 

Хоменко М.М.) 

4. Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки –                    

17 доповідей (керівник секції: Кратт О.А.) 

5. Економіка та управління підприємствами – 27 доповідей (керівник секції: 

Маслак О.І.) 

6. Туристично-рекреаційний потенціал країни – 8 доповідей (керівник секції: 

Труніна І.М.) 

 

Загалом в роботі конференції прийняло участь 213 учасників, з них 19 

докторів наук, 57 кандидатів наук, 19 викладачів без наукового ступеню,            

7 аспірантів та 111 інших учасників.  
 

 



Серед учасників конференції були представники з 27 навчальних 

закладів. З України були представлені 20 навчальних закладів, а саме: 

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 

  

Також були інші представники: директор Кременчуцької дирекції 

генерального регіонального управління ПрАТ «Українська пожежна страхова 

компанія», начальник фінансового управління виконавчого комітету                       

м. Кременчук, начальник фінансово-економічного управління ПАТ 

«Укртатанафта» м. Кременчук. 

В роботі конференції прийняли участь 9 представників закордонних 

навчальних закладів: 

1 Барановицький державний університет, Республіка Білорусь 

2 Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)» 

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 
 

За результатами роботи конференції сформовано збірку тез доповідей, в 

якій представлено результати дослідження актуальних питань розвитку 

економіки в умовах глобальної нестабільності. Визначено проблеми у сфері 

фінансів, банківської системи, страхування, бухгалтерського обліку, аналізу та 



аудит в контексті Європейської інтеграції. Обгрунтовано особливості сучасного 

розвитку систем управління, маркетингу, економіки підприємства. Розкрито 

напрямки розвитку туристично-рекреаційного потенціалу країни. 

Всього у збірці тез доповідей опубліковано 154 доповіді на 213 сторінках. 

В роботі конференції піднімалися актуальні питання розвитку як української 

економіки так і закордонних. 

Доповіді учасників з нашого університету – 72 (46,7%) 

Доповіді учасників з України – 73 (47,4%) 

Доповіді закордонних учасників – 9 (5,8%) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендації  V Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах 

глобальної нестабільності» 

 

В роботі конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

економіки в умовах глобальної нестабільності» взяли участь провідні науковці, 

фахівці-практики, молоді вчені, аспіранти, магістранти, студенти  з 27 ВНЗ  

України і 7 закордонних ВНЗ, а також  представники таких установ і 

підприємств як ПрАТ «Українська пожежна страхова компанія», фінансове 

управління виконавчого комітету м. Кременчук, ПАТ «Укртатанафта»                        

м. Кременчук. Загальна  кількість представлених доповідей – 154.  

У  конференції взяли участь представники  з  7 країн, зокрема: України, 

Литви, Польщі, Словакії, Республіки Білорусь, Казахстану.  

Під час пленарного засідання здійснювався відеозв’язок з Євразійським 

національним університетом ім. Л.М. Гумельова (Казахстан), Вроцлавським 

економічним університетом (Польща) та ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» м. Київ. 

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. Підвищення актуальності питань, що піднімаються організаторами та 

учасниками конференції через загострення ситуації в Україні та світі. 

2. Важливість проведення Міжнародної науково-практичної конференції 

для забезпечення обміну науковим  досвідом, в тому числі міжнародним. 

3. Необхідність посилення мобільності науковців різних закладів та різних 

країн через системи обмінів та спільних наукових праць. 

4. Доцільність продовження й розширення практики проведення  Міжнародної 

конференції у режимах очного, дистанційного та он-лайн диспуту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рішення   

V Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах 

глобальної нестабільності» 

 

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 ІV 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. 

 

 

 

 

 

 

 


