
ІНФОРМАЦІЯ ПО МІЖНАРОДНИМ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИМ ІНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦІЯМ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ КРНУ 
 

На кафедрі економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського з 2016 року щорічно проводяться міжнародні науково-практичні інтернет-

конференції «Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах 

глобалізації». Метою конференцій є обговорення актуальних проблем економічного, 

соціального, екологічного та інноваційного розвитку суб’єктів економічної системи.  

Тематичні напрямки конференції: 

1. Стратегія управління розвитком підприємств в країнах ЕС: досвід та сучасні 

реалії. 

2. Детермінанти інноваційного розвитку національної економіки в умовах 

глобалізації. 

3. Фінансова політика: проблеми і перспективи удосконалення. 

4. Маркетинг і менеджмент підприємницької діяльності: проблеми та перспективи 

розвитку. 

5. Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові питання його 

реалізації. 

6. Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища: сучасні 

концепції. 

7. Актуальні питання теорії і практики застосування інформаційних технологій та 

математичних методів і моделей в економіці. 

 

Участь у конференціях приймають науковці, викладачі, виробничники, аспіранти, 

студенти  як з Україні, так із-за кордону, а саме: 

- І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 16-18 листопада 2016 

року у своєму складі мала наступний програмний комітет із міжнародних учасників: 
Кореник Станіслав – доктор наук, професор, завідувач кафедри Вроцлавського 

економічного університету, Польща; 

Мемфель-Снезик Анна – кафедра територіального розвитку та місцевих органів 

державного управління, Вроцлавський університет економіки, Польща; 

Зарина Віта – доктор наук, професор, декан факультету управління підприємницькою 

діяльністю Університету Туріба, Латвія; 

Солошич О.М. – доктор філософії з інженерії, Ланчжоуський Джіатонг університет 

шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, Китайська народна республіка. 

Данііл Куттор – доктор наук, Мішкольцький Університет, Угорщина; 

Карин Шимпф–  доктор наук, Магдебурцький університет, Німеччина; 

Малгожата Сікорска – канцлер Вищої школи управління охороною праці в місті 

Катовіце (WSZOP), Польща; 

Ситнік Інесса Василівна – Вища школа бізнесу, Національний університет Льюїса, 

Польща; 

Дрімал Марек – доцент, проректор з розвитку та інформатизації університету Матея 

Бела, Словакія. 

Співорганізаторами конференції є наступні закордонні установи: 

- Вроцлавський економічний університет, Польща; 

- Університет Туріба, Рига, Латвія; 

- Ланчжоуський Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, Китайська 

народна республіка; 

- Мішкольцький Університет, Угорщина; 



- Магдебурцький університет, Німеччина; 

- Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце, Польща; 

- Національний університет Льюїса, Польща; 

- Університет Матея Бела, Словакія. 

За результатами публікацій у конференції прийняли участь 5 закордонних учасників: 1 – 

Німеччина; 4 – Польща. 

 
- ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  8-10 листопада 2017 року у 

своєму складі мала наступний програмний комітет із міжнародних учасників: 
Кореник Станіслав – доктор наук, професор, завідувач кафедри, Вроцлавський 

економічний університет, Польща; 

Мемфель-Снезик Анна – доктор наук, професор, кафедра територіального розвитку та 

місцевих органів державного управління, Вроцлавський університет економіки, Польща; 

Зарина Віта – доктор наук, професор, декан факультету управління підприємницькою 

діяльністю, Університет Туріба, Латвія; 

Солошич Олександр Миколайович – доктор філософії з інженерії, Ланчжоуський 

Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, Китайська народна республіка; 

Даніел Куттор – доктор наук, професор, директор з міжнародних зв’язків, 

Мішкольцький Університет, Угорщина; 

Карін Шимпф –  доктор наук, професор, відповідальна з міжнародних  зв'язків, 

факультет економіки і менеджменту, Магдебурзький університет, Німеччина; 

Малгожата Сікорска – канцлер, Вища школа управління охороною праці в місті 

Катовіце (WSZOP), Польща; 

Ситнік Інесса Василівна – доктор економічних наук, професор, Ополе технологічний 

університет (OUTech), Польща; 

Дрімал Марек – доцент, проректор з розвитку та інформатизації університету Матея 

Бела, Словакія. 

Співорганізаторами конференції є наступні закордонні установи: 
- Вроцлавський економічний університет, Польща; 

- Університет Туріба, Рига, Латвія; 

- Мішкольцький Університет, Угорщина; 

- Магдебурцький університет, Німеччина; 

- Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце, Польща; 

- Національний університет Льюїса, Польща; 

- Університет Матея Бела, Словакія; 

- Ланчжоуський Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, Китайська 

народна республіка. 

За результатами публікацій у конференції прийняли участь 13 закордонних учасників: 3 – 

Угорщина, 1 – Словакія; 1 – Латвія; 1 – Німеччнина; 6 – Польща; 1 – Болгарія. 

 

- ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  7-9 листопада 2018 

року у своєму складі мала наступний програмний комітет з міжнародних учасників: 
Кореник Станіслав – доктор наук, професор, завідувач кафедри, Вроцлавський 

економічний університет, Польща; 

Мемфель-Снезик Анна – доктор наук, професор, кафедра територіального розвитку та 

місцевих органів державного управління, Вроцлавський університет економіки, Польща; 

Солошич Олександр Миколайович – доктор філософії з інженерії, Ланчжоуський 

Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, Китайська народна республіка; 

Дрімал Марек – доцент, проректор з розвитку та інформатизації університету Матея 

Бела, Словакія; 

 Собольчан  Наги - доцент Мішкольцького університету, завідувач кафедри 

маркетингу і туризму, директор деканату економічного факультету з міжнародної освіти і 



досліджень, Угорщина; 

Райхлинг Пeтер – професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи 

Магдебургського університету Отто-фон-Геріке, Німеччина; 

Перерва  Петро Григорович - доктор економічних наук, професор, Вища школа 

управління охороною праці (WSZOP), Катовіце, Польща. 

Співорганізаторами конференції є наступні закордонні установи: 
- Вроцлавський економічний університет, Польща; 

- Мішкольцький Університет, Угорщина; 

- Магдебурцький університет, Німеччина; 

- Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце, Польща; 

- Університет Матея Бела, Словакія; 

- Ланчжоуський Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, Китайська 

народна республіка. 

За результатами публікацій у конференції прийняли участь 7 закордонних учасників: 3 -  

Болгарія; 2 – Польща; 1 – Німеччина; 1 – Китайська народна республіка. 

 

- ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  5-7 листопада 2019 

року у своєму складі мала наступний програмний комітет з міжнародних учасників: 
Кореник Станіслав – доктор наук, професор, завідувач кафедри, Вроцлавський 

економічний університет, Польща; 

Мемфель-Снезик Анна – доктор наук, професор, кафедра територіального розвитку та 

місцевих органів державного управління, Вроцлавський університет економіки, Польща; 

Солошич Олександр Миколайович – доктор філософії з інженерії, Ланчжоуський 

Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, Китайська народна республіка; 

Дрімал Марек – доцент, проректор з розвитку та інформатизації університету Матея 

Бела, Словакія; 

 Cобольчан Наги - доцент Мішкольцького університету, завідувач кафедри 

маркетингу і туризму, директор деканату економічного факультету з міжнародної освіти і 

досліджень, Угорщина; 

 Райхлинг Пeтер – професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи 

Магдебургського університету Отто-фон-Геріке, Німеччина; 

Перерва Петро Григорович - доктор економічних наук, професор, Вища школа 

управління охороною праці (WSZOP), м. Катовіце, Польща; 

Алхаліді Муртадха Мухаммед Абдулрідха – викладач, факультет фізики,  Науковий 

коледж, Університет Мейсан, Ірак; 

Бучашвілі Хатуна – співробітник з інформаційної безпеки, ТОВ «Majorel», Грузія. 

Співорганізаторами конференції є наступні закордонні установи: 
- Вроцлавський університет економіки, Польща; 

- Вища школа управління охороною праці (WSZOP), Катовіце, Польща; 

- Мішкольцький Університет, Угорщина; 

- Магдебурцький університет Отто-фон-Геріке, Німеччина; 

- Університет Матея Бела, Словакія; 

- Ланчжоуський Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, Китайська 

народна республіка; 

      -     Науковий коледж, Університет Мейсан (Ірак); 

- ТОВ «Majorel», Грузія. 

За результатами публікацій у конференції прийняли участь 5 закордонних учасників: 1 – 

Ірак; 1 – Грузія; 1 – Польща; 1 – Угорщина; 1 – Китайська народна республіка. 

 

- V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  6-8 листопада 2020 

року у своєму складі мала наступний програмний комітет з міжнародних учасників: 



Кореник Станіслав – доктор наук, професор, завідувач кафедри, Вроцлавський 

економічний університет, Польща; 

Мемфель-Снезик Анна – доктор наук, професор, кафедра територіального розвитку та 

місцевих органів державного управління, Вроцлавський університет економіки, Польща; 

Солошич Олександр Миколайович – доктор філософії з інженерії, Ланчжоуський 

Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, Китайська народна республіка; 

Дрімал Марек – доцент, проректор з розвитку та інформатизації, Університет Матея 

Бела, Словакія; 

 Собольчан  Наги - доцент, завідувач кафедри маркетингу і туризму, директор 

деканату економічного факультету з міжнародної освіти і досліджень, Мішкольцький 

університет, Угорщина; 

Райхлинг Пeтер – професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи, 

Магдебургський університет Отто-фон-Геріке, Німеччина; 

Перерва  Петро Григорович – доктор економічних наук, професор, Вища школа 

управління охороною праці (WSZOP), м. Катовіце, Польща; 

          Алхаліді  Муртадха Мухаммед Абдулрідха – викладач, факультет фізики, Науковий 

коледж, Університет Мейсан (Ірак); 

            Бучашвілі  Хатуна – співробітник з інформаційної безпеки, ТОВ «Majorel» (Грузія). 

Співорганізаторами конференції є наступні закордонні установи: 
Вроцлавський економічний університет, Польща; 

Ланчжоуський Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, Китайська 

народна республіка; 

Університет Матея Бела, Словакія; 

Вища школа управління охороною праці (WSZOP), Катовіце, Польща; 

Мішкольцький Університет, Угорщина; 

Магдебурцький університет Отто-фон-Геріке, Німеччина; 

Науковий коледж, Університет Мейсан (Ірак); 

ТОВ «Majorel», Грузія. 

За результатами публікацій у конференції прийняли участь 4 закордонних учасника: 1 – 

Ірак; 1 – Грузія; 1 – Нідерланди; 1 – Угорщина. 

 
Також кафедрою економіки з 2017 року щорічно проводиться Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Стратегічні перспективи розвитку 

економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі», метою якої є  

обговорення актуальних проблем економічного, соціального, екологічного та інноваційного 

розвитку суб’єктів економічної системи. 

Тематичні напрямки конференції: 

1. Стратегія управління розвитком підприємств в країнах ЕС: досвід та сучасні 

реалії. 

2. Детермінанти інноваційного розвитку національної економіки в умовах 

глобалізації. 

3. Фінансова політика: проблеми і перспективи удосконалення. 

4. Маркетинг і менеджмент підприємницької діяльності: проблеми та перспективи 

розвитку. 

5. Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові питання його 

реалізації. 

6. Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища: сучасні 

концепції. 

7. Актуальні питання теорії і практики застосування інформаційних технологій та 

математичних методів і моделей в економіці. 



Участь у конференціях приймають науковці, викладачі, виробничники, аспіранти, 

студенти  як з Україні, так із-за кордону, а саме: 

- ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю 

8-30 листопада 2017 року у своєму складі мала наступний програмний комітет з 

міжнародних учасників: 

Кореник Станіслав – доктор наук, професор, завідувач кафедри, Вроцлавський 

економічний університет, Польща; 

Мемфель-Снезик Анна – доктор наук, професор, кафедра територіального розвитку та 

місцевих органів державного управління, Вроцлавський університет економіки, Польща; 

Зарина Віта – доктор наук, професор, декан факультету управління підприємницькою 

діяльністю, Університет Туріба, Латвія; 

Солошич Олександр Миколайович – доктор філософії з інженерії, Ланчжоуський 

Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, Китайська народна республіка; 

Даніел Куттор – доктор наук, професор, директор з міжнародних зв’язків, 

Мішкольцький Університет, Угорщина; 

Карін Шимпф –  доктор наук, професор, відповідальна з міжнародних  зв'язків, 

факультет економіки і менеджменту, Магдебурзький університет, Німеччина; 

Малгожата Сікорска – канцлер, Вища школа управління охороною праці в місті 

Катовіце (WSZOP), Польща; 

Ситнік Інесса Василівна – доктор економічних наук, професор, Ополе технологічний 

університет (OUTech), Польща; 

Дрімал Марек – доцент, проректор з розвитку та інформатизації університету Матея 

Бела, Словакія. 

Співорганізаторами конференції є наступні закордонні установи: 
- Вроцлавський економічний університет, Польща; 

- Університет Туріба, Рига, Латвія; 

- Мішкольцький Університет, Угорщина; 

- Магдебурцький університет, Німеччина 

- Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце, Польща; 

- Національний університет Льюїса, Польща; 

- Університет Матея Бела, Словакія; 

- Ланчжоуський Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, Китайська 

народна республіка. 

За результатами публікацій у конференції прийняли участь 12 закордонних учасників1 – 

Словакія; 1 – Латвія; 1 – Німеччина; 6 – Польща;  1 – Китайська народна республіка; 2 – 

Болгарія.  

 

 - ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною 

участю 27-29 листопада 2018 року у своєму складі мала наступний програмний комітет 

з міжнародних учасників: 

Кореник Станіслав – доктор наук, професор, завідувач кафедри, Вроцлавський 

економічний університет, Польща; 

Мемфель-Снезик Анна – доктор наук, професор, кафедра територіального розвитку та 

місцевих органів державного управління, Вроцлавський університет економіки, Польща; 

Солошич Олександр Миколайович – доктор філософії з інженерії, Ланчжоуський 

Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, Китайська народна республіка; 

Дрімал Марек – доцент, проректор з розвитку та інформатизації університету Матея 

Бела, Словакія; 



 Собольчан  Наги - доцент Мішкольцького університету, завідувач кафедри 

маркетингу і туризму, директор деканату економічного факультету з міжнародної освіти і 

досліджень, Угорщина; 

Райхлинг Пeтер – професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи 

Магдебургського університету Отто-фон-Геріке, Німеччина; 

            Перерва  Петро Григорович - доктор економічних наук, професор, Вища школа 

управління охороною праці (WSZOP), Катовіце, Польща. 

Співорганізаторами конференції є наступні закордонні установи: 
- Вроцлавський економічний університет, Польща; 

- Мішкольцький Університет, Угорщина; 

- Магдебурцький університет, Німеччина; 

- Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце, Польща; 

- Університет Матея Бела, Словакія; 

- Ланчжоуський Джіатонг університет шляхів сполучення, м. Ланьчжоу, Китайська 

народна республіка 

За результатами публікацій у конференції прийняли участь 7 закордонних учасників: 1 -  

Угорщина; 1 – Китайська народна республіка; 3 – Болгарія; 1 – Німеччина; 1 – Польща. 

 

- ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю  
13-15 березня 2020 року у своєму складі мала наступний програмний комітет з 

міжнародних учасників: 

 Собольчан  Наги - доцент Мішкольцького університету, завідувач кафедри 

маркетингу і туризму, директор деканату економічного факультету з міжнародної освіти і 

досліджень, Угорщина; 

Райхлинг Пeтер – професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи 

Магдебургського університету Отто-фон-Геріке, Німеччина; 

Перерва  Петро Григорович - доктор економічних наук, професор, Вища школа 

управління охороною праці (WSZOP), Катовіце, Польща; 

Бучашвілі Хатуна - співробітник з інформаційної безпеки, ТОВ «Majorel», (Грузія). 

Співорганізаторами конференції є наступні закордонні установи: 
- Вища школа управління охороною праці (WSZOP), Катовіце, Польща; 

- Мішкольцький Університет, Угорщина; 

- Магдебурцький університет Отто-фон-Геріке, Німеччина; 

- ТОВ «Majorel», Грузія. 

За результатами публікацій у конференції прийняли участь 7 закордонних учасників:1 – 

Угорщина; 1 – Китайська народна республіка; 3– Болгарія; 1 – Німеччина; 1 - Польща. 

 

Основним завданням конференцій є консолідація наукових досягнень, направлених 

на розробку рекомендацій щодо рішення проблем розвитку суспільства в умовах процесів 

глобалізації. Усі надіслані матеріали учасників інтернет-конференції розміщаються 

оргкомітетом в електронному форматі на  сторінці Google + кафедри економіки КрНУ і 

впродовж періоду конференції учасники мають змогу ознайомитись із доповідями інших 

учасників та взяти участь в онлайн-обговоренні.  

Це надає можливість зміцнити наукові і виробничі взаємовідносини між учасниками,  

забезпечує обмін науковим досвідом, надає можливість доступу  до матеріалів конференції 

та популяризацію наукових здобутків шляхом запровадження електронної версії наукових 

матеріалів конференції з вільним доступом у мережі Інтернет.  


