Перелік фундаментальних наукових тем
Одеського національного економічного університету за останні 5 років (з 2007
року)

1. Проблеми формування духовних цінностей як передумови становлення
громадянського суспільства в Україні. (2006-2011рр.)
2. Проблеми формування української державності: історія та сучасність.
(2006-2008рр.)
3. Історія української державності: теоретичний, історіографічний та
джерелознавчий вимір. (2009-2013рр.)
4. Регіональна політика та її роль в демократичній перебудові суспільства.
(2006-2010рр.)
5. Роль інститутів громадського суспільства в соціально-економічному розвитку
регіону. (2011-2014рр.)
6. Проблеми розвитку та функціонування господарських систем України
(економіко-правовий аспект). (2005-2007рр.)
7. Науково-правові засади діяльності суб’єктів господарювання в Україні.
(2008-2012рр.)
8. Наукові засади мовної та психолого-педагогічної підготовки майбутніх
фахівців. (2006-2010рр.)
9. Теоретико-методологічні засади формування у майбутніх економістів і
менеджерів цивілізаційних компетенцій особистості. (2011-2015рр.)
10. Інституційні важелі вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності регіонів.
(2007-2009рр.)
11. Інвестиційно-інноваційний розвиток країн Європи в контексті формування їх
міжнародної конкурентоспроможності. (2010-2012рр.)
12. Методологія дослідження економічного змісту ринкової трансформації в
Україні в контексті глобального перехідного процесу. (2003-2007рр.)
13. Теоретичні та методичні основи дослідження економічних відносин в Україні в
умовах інтеграції в глобальний процес розвитку. (2008-2012рр.)
14. Проблеми кон'юнктурних досліджень ринків товарів та послуг в Україні.
(2007-2009рр.)
15. Проблеми підвищення ефективності господарювання у народногосподарському
комплексі на мезо- та мікроекономічних рівнях. (2010-2012рр.)
16. Організаційно-економічні умови підвищення ефективності реструктурованих
народногосподарських систем. (2004-2007рр.)
17. Чинники та шляхи посилення конкурентноздатності і підвищення ефективності
роботи підприємств в галузях народного господарства України. (2008-2012рр.)
18. Міжрегіональні диспропорції соціально-економічного розвитку України.
(2006-2008рр.)
19. Оцінка та удосконалення рівня використання економічного потенціалу регіону
(2009-2011рр.)
20. Економіко-технологічні аспекти формування сільськогосподарського ринку в
регіоні. (2006-2008рр.)

21. Напрямки ефективного розвитку сільськогосподарських та переробних
підприємств регіонів Одеської області. (2009-2011рр.)
22. Розвиток організаційного потенціалу менеджменту в Україні. (2007-2010рр.)
23. Методологія та практика стратегічного управління розвитком сучасних
організацій. (2011-2015рр.)
24. Вплив маркетингу на ефективність інституційних одиниць національної
економіки. (2007-2011рр.)
25. Науково-методичні засади визначення рівня конкурентоспроможності послуг
підприємств регіонального туристично-рекреаційного комплексу.
(2007-2009рр.)
26. Економічні засади функціонування та розвитку спеціалізованих туристичних
ринків Одеського регіону. (2010-2012рр.)
27. Удосконалення управління діяльністю комерційних
банків в Україні.
(2004-2007рр.)
28. Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України. (2008-2010рр.)
29. Проблеми регулювання банківської діяльності в умовах циклічного розвитку
економіки. (2011-2013рр.)
30. Проблеми реформування податкової системи України. (2004-2007рр.)
31. Бюджетна система України: аналіз стану і основні напрямки вдосконалення
бюджетних відносин в умовах макроекономічного розвитку. (2008-2012рр.)
32. Становлення та особливості розвитку фінансового менеджменту в Україні.
(2004-2008рр.)
33. Теоретичні і практичні проблеми становлення та розвитку фінансового ринку
України. (2009-2013рр.)
34. Розробка концепції управління розвитком людських ресурсів в Україні.
(2006-2008рр.)
35. Дослідження якості життя як основи формування регіональної соціальної
політики. (2009-2011рр.)
36. Впровадження нових інформаційних технологій в управлінні економікою та
освітою. (2005-2007рр.)
37. Розробка та впровадження інформаційних систем та технологій інноваційної
діяльності в економіці та освіті. (2008-2012рр.)
38. Проблеми розвитку обліку і контролю в системі забезпечення економічної
безпеки підприємств основних галузей економіки. (2005-2009рр.)
39. Проблеми і напрями розвитку обліку та контролю в умовах глобалізації.
(2010-2014рр.)
40. Удосконалення статистичного забезпечення управління економічного та
соціального розвитку регіону. (2007-2010рр.)
41. Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону.
(2011-2015рр.)
42. Стратегічний аналіз поліпшення результатів діяльності господарюючих
суб’єктів. (2003-2007рр.)
43. Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу як інструмента підвищення
ефективності діяльності суб’єктів господарювання. (2008-2012рр.)

44. Комп'ютерне моделювання і теоретико-статистичний опис процесів в
суспільстві, економіці і навколишньому середовищі. (2006-2010рр.)
45. Агентно-динамічне моделювання економічних процесів. (2011-2015рр.)
46. Застосування інформаційних технологій при вивченні математичних дисциплін
в економічному вищому навчальному закладі. (2005-2007рр.)
47. Сучасні інформаційні технології в математичному моделюванні прикладних
задач економіки та у навчальному процесі. (2008-2012рр.)
48. Іноземна мова професійного спрямування, наукові засади методикопедагогічної та лінгвістичної підготовки фахівців з економіки. (2004-2010рр.)
49. Романо-германські мови на сучасному етапі. (2005-2010рр.)
50. Методи та засоби підвищення мовленнєвих компетенцій з іноземної мови в
практичній діяльності майбутніх економістів. (2011-2016рр.)
51. Теоретично-методологічні засади формування комунікативної компетентності у
майбутніх економістів. (2011-2015рр.)
52. Одержання та оцінка якості біологічно активних добавок, які містять
ферментативні активності та інгібітори ферментів. (2006-2007рр.)
53. Дослідження товарознавчо-комерційної діяльності щодо попередження,
виявлення та недопущення фальсифікацій товарів та послуг. (2008-2012рр.)

