
ПЛАН  
проведення наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ в 2017 році 

 

№ 
з/п 

Назва науково-технічних 
заходів Місце проведення Термін 

проведення 

Телефон, факс, e-mail, сайт, 
відповідальна особа  

(ПІБ, телефон,  e-mail) 

Міністерства, відомства 
або установи, що є 
співорганізаторами 

заходу  (для міжнародних 
НТЗ) 

Орієнтовна 
кількість 
учасників 

(осіб) 

І. Міжнародні заходи 
1.1. Міжнародна науково-

практична конференція 
«Наукові проблеми 

господарювання на макро-,  
мезо- та мікроекономічному 

рівнях» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

 

20-21 квітня 
2017 р. 

Проректор з наукової роботи 
Ковальов А.І.                                                

тел. (048) 723-64-89                      
e-mail: kovalev@oneu.edu.ua      
Науково-дослідна частина 

тел. (048) 723-05-89;  
e-mail: science@oneu.edu.ua; 
Науково-редакційний відділ 

тел. (048) 777-89-16,  
e-mail: 

sbornik.odeu@oneu.edu.ua 

Міністерство освіти і 
науки України; 

Інститут модернізації 
змісту освіти; 

Інститут проблем ринку 
та економіко-екологічних 
досліджень НАН України; 
Краківський економічний 

університет (м. Краків, 
Польща); 

Вища школа економіки 
 (м. Прага, Чехія); 

Університет прикладних 
наук (м. Міттвайда, 

Німеччина); 
Господарська академія  
ім. Димитра А. Ценова  
(м. Свіштов, Болгарія) 

200 

1.2. ІІ Міжнародна науково-
практична інтернет-

конференція 
«Актуальні питання 

функціонування фінансового 
ринку в умовах кризових явищ 

світової економіки» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

 

Квітень 
2017 р. 

Кафедра банківської справи 
Тел. (048) 723-74-73 

e-mail: banking@oneu.edu.ua 
Завадська Д.В. 

e-mail: dianavz@e-mail.ua, 
Шелудько С.А. 

e-mail: sergshell@ukr.net 

Господарська академія  
ім. Димитра А. Ценова  
(м. Свіштов, Болгарія); 

Познанський економічний 
університет (м. Познань, 

Польща) 

50 

1.3. V Міжнародна науково-
практична конференція 

«Перспективи розвитку обліку, 

Одеський національний 
економічний університет 

м. Одеса,  

25 травня  
2017 р. 

Кафедра бухгалтерського 
обліку та аудиту, кафедра 
обліку та оподаткування в 

Міністерство освіти і 
науки України; 

Київський національний 

100 

mailto:banking@oneu.edu.ua


контролю та аналізу в контексті 
євроінтеграції» 

вул. Преображенська, 8 галузях економіки, кафедра 
економічного аналізу  
тел. (048) 725-13-80, 

(048) 722-41-98, 
e-mail: k.bua@oneu.edu.ua, 

kafedra_by@mail.ru, 
Лоханова  Н.О.,  

тел. 067-609-57-21,  
e-mail: lokhanova@bk.ru; 

profnat08@gmail.com 

економічний університет; 
Львівський національний 
економічний університет; 
Молдавська економічна 

академія -ASEM  
(м. Кишинів, Республіка 
Молдова); Полоцький 

Державний Університет  
(м. Новополоцьк, 

Республіка Білорусь) 
1.4. Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні 
проблеми менеджменту: 

теоретичні і практичні аспекти» 

Одеський національний 
економічний університет 

м. Одеса,  
вул. Гоголя, 18 

25-26 
травня  
2017 р. 

Кафедра менеджменту 
організацій та зовнішньо-

економічної діяльності 
Зав. кафедри МО та ЗЕД, 

д.е.н., проф. Кузнецова І.О. 
Тел. (048) 723-02-82; 

e-mail: manager@oneu.edu.ua; 
kafedra.men@mail.ru; 

Балабаш О.С. 
Тел. 066-89-77-725 

Вища фахова школа 
(м. Аугсбург, Німеччина); 

Міжнародний інститут 
ринку (м. Самара,  

Російська Федерація); 
Суспільна академія наук 

(м. Лодзь, Польща) 

80 

1.5.  V Міжнародна науково-
практична конференція  
«Розвиток економіки та 

планування бізнесу в сучасних 
умовах: проблеми та шляхи 

вирішення» 

Одеський національний 
економічний університет 

65026, м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

 

14-15 
вересня 
2017 р. 

 

Кафедра економіки та 
планування бізнесу 
тел. (048) 723-32-56, 

e-mail: k.eung@oneu.edu.ua 
Балджи М.Д. 

Тел. 095-082-97-16 
e-mail: baldgi@ukr.net 

 
 
 

Міністерство освіти і 
науки України; 

Господарська академія  
ім. Димитра  

А. Ценова (м. Свіштов, 
Республіка Болгарія); 

Висока школа економіки 
(Чеська республіка); 

Краківський економічний 
університет (Польща) 

100 

1.6. VІ Міжнародна науково-
практична конференція 

«Економіка підприємства: 
сучасні проблеми теорії та 

практики»  

Одеський національний 
економічний університет 

65026, м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Вересень 
2017 р. 

Кафедра економіки 
підприємства 

тел. (048) 723-84-03 
e-mail: k.ep@oneu.edu.ua, 

Семенова В.Г.,  
тел. 067-731-31-05 

 

Міністерство освіти і 
науки України;  

Інститут проблем ринку та 
економіко-екологічних 

досліджень НАН України; 
Вармінсько-Мазурський 

університет (м. Ольштин, 
Польща);  

100 
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Університет прикладних 
наук (м. Міттвайда, 

Німеччина) 
1.7. Міжнародний фестиваль 

«РЕКЛАМА-ФЕСТ» 
Одеський національний 

економічний університет 
65026, м. Одеса,  

вул. Преображенська, 8 

Грудень 
2017 р. 

Кафедра маркетингу 
тел. (048) 722-22-11, 

e-mail: k.market@oneu.edu.ua 
Жарська І.О., Бергер В.В. 

- 350 

ІІ. Всеукраїнські заходи 
2.1. І етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади 
Одеський національний 

економічний університет 
65026, м. Одеса,  

вул. Преображенська, 8 

Лютий-
березень 
2017 р. 

Науково-дослідна частина 
тел. (048) 723-05-89 

е-mail: science@oseu.edu.ua 
Всі кафедри 

- 300 

2.2. І етап Всеукраїнського 
конкурсу наукових робіт 

студентів 

Одеський національний 
економічний університет 

65026, м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Лютий-
березень 
2017 р. 

Науково-дослідна частина 
тел. (048) 723-05-89 

е-mail: science@oseu.edu.ua 
Всі кафедри 

- 30 

2.3. Всеукраїнська олімпіада на 
тему: «Гроші та банківництво: 
минуле, сучасне і майбутнє» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

 

Лютий-
квітень  
2017 р. 

Кафедра банківської справи 
Тел. (048) 723-74-73 

e-mail: banking@oneu.edu.ua 
Видобора В.В. 
Кузнєцова Л.В. 

e-mail: lvkuznecova@ukr.net, 
Рябініна Л.М. 

e-mail: rln@ukr.net, 
Тарасевич Н.В. 

e-mail: tarasevich-
nv@rambler.ru, 
Сергєєва О.С. 

e-mail: 
lenasergeeva2007@ukr.net 

- 20 

2.4. Всеукраїнська науково-
практична конференція 

молодих вчених 
«Мікро-, мезо- та 

макроекономічні аспекти 
інноваційного розвитку 

економіки» 

Одеський національний 
економічний університет 

65082, м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

 

24 березня 
2017 р. 

Зав. аспірантурою  
Гаврютіна А.А. 

тел. (048) 723-69-19,  
e-mail: aspirant@oneu.edu.ua, 

Рада молодих вчених 
е-mail: smu.oneu@gmail.com 

Шелудько С.А. 
 

- 100 
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2.5. ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 

дисципліни «Менеджмент 
інноваційної діяльності» 

Одеський національний 
економічний університет 

65082, м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

 

20–22 
квітня  
2017 р. 

Кафедра  менеджменту 
організацій та зовнішньо-

економічної діяльності 
Зав. кафедри МО та ЗЕД, 

д.е.н., проф. Кузнецова І.О. 
Тел. (048) 723-02-82; 

e-mail: manager@oneu.edu.ua; 
kafedra.men@mail.ru; 

Місько Г.А. 
Тел. 066-89-77-725 

Міністерство освіти і 
науки України 

100 

2.6. Всеукраїнська студентська 
науково-практична 

конференція «Актуальні 
проблеми менеджменту» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Гоголя, 18 

 

25-26 
травня  
2017 р. 

Кафедра  менеджменту 
організацій та зовнішньо-

економічної діяльності 
Зав. кафедри МО та ЗЕД, 

д.е.н., проф. Кузнецова І.О. 
Тел. (048) 723-02-82; 

e-mail: manager@oneu.edu.ua; 
kafedra.men@mail.ru; 

Місько Г.А. 
Тел. 066-89-77-725 

- 60 

2.7. ХІІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Покританівські читання» –  
«Сучасна економічна теорія: 

пріоритетні напрямки 
досліджень» 

ОНЕУ, м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

 

Грудень 
2017 р. 

Кафедра загальної 
економічної теорії  та 
економічної політики 
тел. (048) 723-82-79,  

e-mail: к.zet@oneu.edu.ua 
Жданова Л.Л.,  
Росецька Ю.Б. 

тел. 097-535-15-49,   
e-mail: lyulyock@mail.ru 

Міністерство освіти і 
науки України 

100 

ІІІ. Інтернет–заходи 
3.1. ІІІ Міжнародна студентська 

науково-практична інтернет-
конференція «Напрями 

розвитку обліку, контролю та 
економічного аналізу в умовах 

глобалізації» 
 
 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

  

20 квітня  
2017 р. 

Кафедра бухгалтерського 
обліку і аудиту,  кафедра 

обліку та оподаткування в 
галузях економіки 

e-mail: k.bua@oneu.edu.ua; 
kafedra_by@mail.ru; 
тел. (048) 725-13-80 

(048) 722-41-98 

Київський національний 
економічний університет; 
Львівський національний 
економічний університет; 
Молдавська економічна 

академія - ASEM  
(м. Кишинів, Республіка 
Молдова); Полоцький 

150 
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 (048) 725-21-24 
Доценко О.В., 

тел. 067-390-02-86, 
e-mail: dotsenko-e@mail.ru 

Кафедра економічного 
аналізу 

тел. (048) 725-13-60 
Волчек Р.М., 

тел. 050-177-18-30, 
e-mail: uzic1981@mail.ru 

Державний Університет  
(м. Новополоцьк, 

Республіка Білорусь) 
 

 

3.2. Всеукраїнський економічний 
форум  з міжнародною участю 

в онлайн форматі  
«Розвиток малого та середнього 

бізнесу в умовах глобалізації 
світової економіки» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

 

27 квітня 
2017 р. 

Кафедра міжнародних 
економічних відносин 
тел. (0482) 32-56-62,  

e-mail: k.mev@oneu.edu.ua 

Міністерство освіти і 
науки України, 

Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет 
Житомирський державний 

технологічний 
університет 

 

100 

IV. Регіональні заходи 
4.1. Організація для учнів 10-11 

класів «Школи юного банкіра» 
(інтерактивний режим) 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

 
 
 
 
 

ІІ семестр 
2017 року 

Кафедра банківської справи 
Тел. (048) 723-74-73 

e-mail: banking@oneu.edu.ua 
Кузнєцова Л.В. 

e-mail: lvkuznecova@ukr.net, 
Шмуратко Я.А.  

e-mail: 
yshmuratko@gmail.com,  

Шелудько С.А. 
e-mail: sergshell@ukr.net 

- 50 

V. Університетські заходи 
5.1. Конкурс наукових 

студентських робіт на тему 
«Актуальні проблеми права 
інтелектуальної власності» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Січень, 
лютий  
2017 р. 

Кафедра правознавства 
тел. (048) 723-05-42, 

e-mail: pravo@oneu.edu.ua 
 Ткачук А.С. 

- 30 

5.2. Науково-методична 
конференція «Забезпечення 

якості вищої освіти: проблеми 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  

15-16 
березня  
2017 р. 

Центр сучасних освітніх 
технологій 

Танасюк І.М., 

- 150 
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та перспективи розвитку» вул. Преображенська, 8 
 

тел. (0482) 36-48-57,  
е-mail: centrsot@oneu.edu.ua 

5.3. Круглий стіл «Запровадження 
МСФЗ в Україні – оцінка стану 

і перспектив» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Березень  
2017 р. 

Кафедра бухгалтерського 
обліку і аудиту 

тел. (048) 725-13-80, 
e-mail: k.bua@oneu.edu.ua 

Лоханова Н.О. 
profnat08@gmail.com; 

тел. 067-609-57-21 
Яцунська О.С. 

тел. 098-636-88-98  
 e-mail: y_olesya@ukr.net 

- 50 

5.4. Наукова студентська 
конференція «Challenges of 

modern yourth» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Березень 
2017 р. 

Кафедра іноземних мов 
Керекеша О.В. 

тел. (048) 722-41-17 
k.im@oneu.edu.ua 

- 100 

5.5. Науково-практична 
студентська конференція 

«Розвиток банківської системи 
України в умовах глобалізації: 

проблеми та перспективи» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Березень 
2017 р. 

Кафедра банківської справи 
Тел. (048) 723-74-73 

e-mail: banking@oneu.edu.ua 
Завадська Д.В. 

dianavz@e-mail.ua 

- 30 

5.6. Круглий стіл «Маркетинг 
роздрібних фінансових послуг» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Квітень  
2017 р. 

Кафедра фінансового 
менеджменту та  
фондового ринку 

тел. (048) 722-41-59, 
e-mail: fmfr@oneu.edu.ua 
Лапіна І.С., Астахова Н.І. 

- 30 

5.7. Круглий стіл «Інтегрована 
звітність як новий етап 
розвитку корпоративної 

звітності» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Квітень  
2017 р. 

Кафедра бухгалтерського 
обліку і аудиту 

тел. (048) 725-13-80, 
e-mail: k.bua@oneu.edu.ua 

Москалюк Г.О. 
тел. 067-119-17-49 

e-mail: ann-p@bk.ru 
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5.8. Круглий стіл «Актуальні 
проблеми децентралізації 

місцевих бюджетів» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Квітень  
2017 р. 

Кафедра фінансів 
тел. (048) 722-59-97 

e-mail: k.finans@oneu.edu.ua 
Кир’язова Т.О. 

Головне управління ДФС 
в Одеській області; 

Департамент фінансів 
Одеської обласної 
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  Державної адміністрації; 
Департамент фінансів 
Одеської міської ради  

5.9. Засідання Наукової ради з 
туризму та курортів при 

Міністерстві економічного 
розвитку і торгівлі України 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Квітень  
2017 р. 

 

Кафедра  туристичного та 
готельно-ресторанного 

бізнесу 
тел. (0482) 32-56-62, 

e-mail: tourism@oneu.edu.ua 
Ліптуга І.Л. 

тел. (048) 738-53-75 
 

Міністерство 
економічного розвитку і 

торгівлі України 
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5.10. Підсумкові студентські наукові 
конференції 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Квітень-
травень  
2017 р. 

Науково-дослідна частина 
тел. (048) 777-89-25 

e-mail: science@oneu.edu.ua 
Всі кафедри та факультети 

- 300 

5.11. Науково-практична 
конференція молодих 
науковців «Актуальні 

філософські проблеми освіти  в 
контексті євроінтеграції» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Травень   
2017 р. 

Кафедра філософії, історії та 
політології 

тел. (048) 723-23-88 
e-mail: 

k.philosophy@oneu.edu.ua 
Шмиголь М.Ф. 

- 10 

5.12. Круглий стіл «Роль державного 
аудиту в сучасних умовах 

економічного розвитку 
України» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Вересень 
2017 р. 

Кафедра бухгалтерського 
обліку і аудиту 

тел. (048) 725-13-80, 
e-mail: k.bua@oneu.edu.ua 

Слободяник Ю.Б. 
тел. 050-302-11-83,   

e-mail: 
Yslobodyanik@yandex.ru 

- 50 

5.13. Круглий стіл «Особливості 
аналізу та оцінки вартості 
об’єктів у матеріальній та 
нематеріальній формах» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Вересень 
2017 р. 

Кафедра економічного 
аналізу 

тел. (048) 725-13-60 
Волчек Р.М. 

тел. 050-177-18-30, 
e-mail: uzic1981@mail.ru  

Большаков С.І. - 
Директор НДІ судової 
експертизи та оцінки 

Науково-дослідний 
інститут судової 

експертизи та оцінки 

50 

mailto:k.ise@oneu.edu.ua
mailto:science@oneu.edu.ua
mailto:k.bua@oneu.edu.ua
mailto:uzic1981@mail.ru


 
 
 

5.14. 
 

Студентська наукова 
конференція «Модернізація 
українського суспільства під 

вектором євроінтеграції» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Жовтень 
2017 р. 

Кафедра філософії, історії та 
політології 

Тел. (048) 723-23-88 
e-mail: 

k.philosophy@oneu.edu.ua 
Балута Т.П. 

- 50 

5.15. 
 

Студентська наукова 
конференція «Актуальні 

проблеми філософії: 
аксіологічний аспект» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Листопад 
2017 р. 

Кафедра філософії, історії та 
політології 

Тел. (048) 723-23-88 
e-mail: 

k.philosophy@oneu.edu.ua 
Сулим О.В. 
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5.16. Студентська наукова 
конференція «Духовна культура 

та цивілізаційні надбання 
українського народу: 
історичний поступ та 

сучасність» 

Одеський національний 
економічний університет,  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8 

Листопад 
2017 р. 

Кафедра філософії, історії та 
політології 

Тел. (048) 723-23-88 
e-mail: 

k.philosophy@oneu.edu.ua 
Щербина Н.Ф. 
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	Вища фахова школа
	Вища фахова школа
	(м. Аугсбург, Німеччина);
	(м. Аугсбург, Німеччина);
	Науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»




