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Прізвище
Ім'я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа
Посада
Науковий керівник
(для магістрантів, 
аспірантів)

Назва доповіді
Тематичний 
напрям № 
Форма участі: □  доповідь на 

секційному
засіданні (до 10 хв.)
□ дистанційна участь 

Потреба у 
технічних засобах

мультимедійний 
проектор 

□ так □ ні
Необхідність 
готелю 
(оплачується 
учасником 
самостійно) 

□ так □ ні

Е-mail:
Телефон
Дата заповнення
Дата приїзду
Дата від’їзду

АДРЕСА
організаційного комітету

Одеський національний економічний
університет,

Рада молодих вчених,
вул. Преображенська, 8
65082, м. Одеса, Україна

+38 (048) 723-05-89

Координатор:
Кулікова Єлизавета Олександрівна –

+ 38-063-3416-02-56
rmuoneu@gmail.com

Робочі мови конференції – українська,
англійська, російська

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
БЕЗКОШТОВНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ОНЕУ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА МОЛОДИХ
ВЧЕНИХ

Всеукраїнська науково-практична
конференція молодих вчених 

ГЕОЛОКАЦІЙНІ АСПЕКТИ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІКИ

26 березня 2020 року

ОДЕСА

Шановні молоді вчені! Запрошуємо
вас взяти участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної
конференції

«Глобальні та регіональні аспекти
інноваційного розвитку економіки»,
яка відбудеться 26 березня 2020 р.



Мета  заходу: обговорення  наукових  і
практичних проблем економічного розвитку в
контексті вирішення проблем суспільства.

Робота конференції буде проходити за
такими тематичними напрямками:

1.  Інноваційний  розвиток  та  відтворення
суспільного капіталу
2.  Проблеми  організаційно-економічного  та
правового  забезпечення  управління  бізнес-
процесами
3. Сучасний стан і перспективи розвитку теорії
та  практики  менеджменту  та  маркетингу  в
Україні
4. Теоретичні та прикладні проблеми сучасних
міжнародних економічних відносин
5.  Напрямки  розвитку  обліку,  контролю,
аудиту,  економічного  аналізу  та
оподаткування  в  умовах  поглиблення
інноваційно-інвестиційних процесів в Україні
6.  Фіскальна  політика  підтримки
інноваційного вектору розвитку економіки
7.  Інноваційні  моделі  та  методи  управління
банківською діяльністю в контексті фінансової
глобалізації
8.  Організаційно-економічне  забезпечення
механізму  управління  туристсько-
рекреаційними комплексами

Заявки просимо надсилати до
15 березня 2020 року на

електронну адресу:
rmuoneu@gmail.com  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
КОНФЕРЕНЦІЇ

Звєряков  М.І. –  доктор  екон.  наук,
професор,  член-кореспондент  НАН
України, заслужений діяч науки і техніки
України, ректор ОНЕУ
Ковальов  А.І. – доктор  екон.  наук,
професор, проректор з наукової роботи
Жданова  Л.Л. –  доктор  екон.  наук,
професор  кафедри  загальної  економічної
теорії та економічної політики
Сментина  Н.В. – доктор  екон.  наук,
доцент,  зав.  кафедри економіки,  права  та
управління бізнесом
Завадська  Д.В. – доктор  екон.  наук,
доцент  кафедри  банківської  справи,
головний  редактор  збірника  «Науковий
вісник ОНЕУ»
Литовченко  І.Л. – доктор  екон.  наук,
професор, зав. кафедри маркетингу
Козак  Ю.Г. –  доктор  екон.  наук,
професор,  зав.  кафедри  міжнародних
економічних відносин
Лоханова  Н.О. –  доктор  екон.  наук,
професор,  зав.  кафедри  бухгалтерського
обліку та аудиту
Волкова Н.А. – канд. екон. наук, доцент,
зав. кафедри економічного аналізу
Волохова  І.С. – доктор  екон.  наук,
професор, зав. кафедри фінансів
Коваленко  В.В. –  доктор  екон.  наук,
професор кафедри банківської справи
Давиденко І. в. – канд. екон. наук, доцент,
зав.  кафедри  туристичного  та  готельно-
ресторанного бізнесу
Карпов В.А. – канд. екон. наук, професор,
начальник НДЧ ОНЕУ

Гаврютіна  А.А. –  зав.  відділу
аспірантури та докторантури ОНЕУ
Кулікова  Є.  О. –  викладач  кафедри
фінансового  менеджменту  та  фондового
ринку,  Голова  Ради  молодих  вчених
ОНЕУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ

За  результатами роботи науково-
практичної  конференції  планується
видання  окремого  випуску  збірника
наукових  праць  «Науковий  вісник
Одеського  національного
економічного університету».

Збірник  має  ISSN  і  входить  у
міжнародні  наукометричні  бази
даних.  Вимоги  до  оформлення
статей подано на сайті:

http://n-visnik.oneu.edu.ua.
За  інформацією  про  публікацію

статті звертатися по телефону:
• (0482) 32-77-95 – Редакція збірника

(вівторок, з 13.00).

http://n-visnik.oneu.edu.ua/

