
ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціалізації «Економіка та управління національним господарством»    29-30 квітня 2021 р. в онлайн – 

режимі на базі економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова 

 

Підсумкова конференція відбувається в он-лайн – режимі (платформа ZOOM) із використанням відео- та 

аудіо - зв’язку та режимом запису конференції; Регламент для виступів студентів – до 10 хвилин; 

Кількість питань – мінімум 3 питання (тільки від членів журі конкурсу); 

При виконанні наукової роботи двома авторами – обов’язково обидва автора мають бути присутні на 

конференції. 

29.04.2021 (четвер) 

1 група Початок - 10.00 

 

1 Зоряний  шлях Відновлення макроекономічної стабільності в умовах сучасної 

глобальної коронакризи 

2 ІТ - сфера Розвиток ІТ – сфери України: чинники та напрями активізації 

3 Готельно-ресторанний 

бізнес 

Діагностика сучасного стану розвитку готельно- ресторанної сфери 

України 

4 Монетарний                     

імпульс 

Застосування знарядь нетрадиційної монетарної 

політики у періоди загострення макроекономічної нестабільності 

5 Механізм ринку Маркетинговий механізм розвитку 

сільськогосподарських підприємств 

6 Освітня міграція Формування конкурентних переваг національної системи вищої освіти 

на міжнародному ринку освітніх послуг 

7 Розвиток 

ринку 

Управління ефективним розвитком ринку екологічно 

чистих товарів України 

8 Мексиканський шлях Соціально-економічний розвиток Мексики в умовах 

економічної інтеграції та глобалізації 

 

29.04.2021 (четвер) 

2 група Початок - 14.30 

 

1 Сільське господарство Прогнозування виробництва продукції сільського господарства 

Миколаївського регіону 

2 Цифрова 

економіка 

Вплив цифровізації на структуру і динаміку національної економіки 

України 

3 Тіньовий вплив Тіньова економіка як фактор гальмування соціально-економічного 

розвитку України 

4 Постпандемічна 

цифровізація 

Вплив пандемії Covid-19 на розвиток національної економіки України 

5 Зустрічний вітер Управління ресурсами підприємства в контексті політики розвитку 

національного господарства 

6 COVID-19 & 

MACRO- ECONOMIC 

Вплив COVID-19 на соціо-економічний розвиток    країни 

7 Інвестиції Формування інвестиційної політики з метою 

підвищення конкурентоспроможності України 

8 Рух життя Розвиток вело-інфраструктури як пропаганди здорового способу життя в 

містах та впровадження принципів сталості в економіку України 



30.04.2021 (п’ятниця) 

3 група Початок - 10.00 

 

1 Тіньова 

економіка 

Вплив тіньової економіки на соціальну безпеку в 

Україні 

2 Фармацевтична 

галузь 

Обґрунтування перспектив розвитку 

фармацевтичної галузі на макрорівні 

3 ОЕСУ Балансування енергетичної системи України в умовах розвитку 

відновлювальної енергетики та пандемії COVID-19 

4 Оцінка ефективності Інтегральна оцінка ефективності функціонування 

підприємств лісогосподарського комплексу регіону 

5 Корпоративний сектор Корпоративний сектор економіки та система управління 

6 Державно-приватне 

партнерство 

Особливості державно-приватного партнерства для функціонування та 

розвитку дорожнього господарства 

7 Оптимізація Оптимізація логістичних бізнес-процесів в Збройних Силах України 

8 Туризм COVID19 Розвиток туризму в умовах пандемії 

9 Інноваційно-інвестиційні 

процеси 

Сучасні тенденції розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в 

Україні 

 


