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Всеукраїнська науково-практична
конференція молодих вчених

МІКРО-, МЕЗО- ТА
МАКРОЕКОНОМІЧНІ
АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

24 березня 2017 року
ОДЕСА

Шановні молоді вчені! Запрошуємо вас
взяти участь у роботі Всеукраїнської
науково-практичної конференції
«Мікро-, мезо- та макроекономічні аспекти
інноваційного розвитку економіки»,
яка відбудеться 24 березня 2017 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 управління бізнес-процесами в
сучасних умовах
3. Сучасний стан і перспективи інноваційного
розвитку підприємств України
4. Сучасні проблеми ринку праці та соціальної
політики в умовах інноваційних трансформацій
5. Перспективи розвитку фінансового та реального
секторів економіки
6. Розвиток теорії та практики маркетингу на
початку ХХІ століття
7.
Організаційно-економічне
забезпечення
механізму управління туристсько-рекреаційними
комплексами
8. Напрямки розвитку обліку, контролю та
економічного аналізу в умовах поглиблення
інноваційно-інвестиційних процесів в Україні
9.
Міжнародна
конкуренто-спроможність
підприємств і регіонів: питання теорії та практики
10. Інноваційні моделі управління ризиками банків
в умовах трансформаційних перетворень процесів
фінансової інтеграції та глобалізації

Заявку просимо надсилати до
15 березня 2017 року на
електронну адресу:

rmv.oneu@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
ОНЕУ
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теорії та економічної політики ОНЕУ
Балджи М.Д. – доктор екон. наук,
професор, зав. кафедри економіки та
управління національним господарством,
головний редактор збірника «Науковий
вісник ОНЕУ»
Сталінська О.В. – доктор екон. наук,
професор кафедри економіки підприємства
ОНЕУ
Никифоренко В.Г. – доктор екон. наук,
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персоналом і економіки праці ОНЕУ
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професор, зав. кафедри маркетингу ОНЕУ
Герасименко В.Г. – канд. екон. наук,
професор, зав. кафедри економіки та
управління туризмом ОНЕУ

Лоханова Н.О. – доктор екон. наук,
професор, зав. кафедри бухгалтерського
обліку та аудиту ОНЕУ
Козак Ю.Г. – доктор екон. наук,
професор, зав. кафедри міжнародних
економічних відносин ОНЕУ
Коваленко В.В. – доктор екон. наук,
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банківської справи ОНЕУ, Голова Ради
молодих вчених ОНЕУ
За результатами роботи науковопрактичної конференції планується
видання окремого випуску збірника
наукових праць «Науковий вісник
Одеського національного економічного
університету».
УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ
Учасники конференції можуть подати
статті для публікації в «Науковому
віснику
Одеського
національного
економічного університету», який
входить
до
переліку
провідних
рецензованих наукових журналів.
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).

