
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РРЕЕЗЗООЛЛЮЮЦЦІІЯЯ  
  

ІІ  ВВссееууккррааїїннссььккооїї  ннааууккооввоо--ппррааккттииччннооїї  ІІннттееррннеетт--ккооннффееррееннццііїї  
  

««ММооддееррннііззааццііяя  ееккооннооммііккии  вв  ууммоовваахх  ззррооссттаанннняя  ссууссппііллььннооїї  ссввііддооммооссттіі::  

ллююддииннооррооззммііррннііссттьь,,  ддууххооввннііссттьь,,  ппааррттннееррссттввоо,,  ккооооппееррааццііяя»»  

  

мм..  ППооллттаавваа,,  11  ллииссттооппааддаа  22001166  ррооккуу  

ММііннііссттееррссттввоо  ооссввііттии  іі  ннааууккии  УУккррааїїннии  

ВВиищщиийй  ннааввччааллььнниийй  ззааккллаадд  УУккооооппссппііллккии  ««ППооллттааввссььккиийй  ууннііввееррссииттеетт  ееккооннооммііккии  іі  ттооррггііввлліі»»  

ІІннссттииттуутт  ееккооннооммііккии  ппррооммииссллооввооссттіі  ННААНН  УУккррааїїннии  

ЛЛььввііввссььккиийй  ттооррггооввееллььнноо--ееккооннооммііччнниийй  ууннііввееррссииттеетт  

ООддеессььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ееккооннооммііччнниийй  ууннііввееррссииттеетт  

ХХааррккііввссььккиийй  ддеерржжааввнниийй  ууннііввееррссииттеетт  ххааррччуувваанннняя  іі  ттооррггііввлліі  

ХХааррккііввссььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ууннііввееррссииттеетт  ііммеенніі  ВВ..  НН..  ККааррааззііннаа  

ЧЧееррккаассььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ууннііввееррссииттеетт  ііммеенніі  ББооггддааннаа  ХХммееллььннииццььккооггоо  

ЧЧееррннііввееццььккиийй  ттооррггооввееллььнноо--ееккооннооммііччнниийй  ііннссттииттуутт  ККииїїввссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ттооррггооввееллььнноо--
ееккооннооммііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  



 

1 листопада 2016 р. у м. Полтава на базі 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгі-

влі» відбулася І Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція «Модерні-

зація економіки в умовах зростання суспіль-

ної свідомості: людинорозмірність, духов-

ність, партнерство, кооперація». 

Співорганізаторами конференції виступи-

ли: Інститут економіки промисловості НАН 

України, Львівський торговельно-

економічний університет, Одеський націо-

нальний економічний університет, Харківсь-

кий державний університет харчування і тор-

гівлі, Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна, Черкаський національ-

ний університет імені Богдана Хмельницько-

го, Чернівецький торговельно-економічний 

інститут Київського національного торгове-

льно-економічного університету. 

В оргкомітет конференції надійшло 74 до-

повіді від вітчизняних вищих навчальних за-

кладів та громадських організацій. У роботі 

взяли участь представники 26 вищих навча-

льних закладів та громадських організацій з 

обласних центрів та міст України Вінниці, 

Дніпра, Полтави, Харкова, Києва, Луцька, 

Львова, Миколаєва, Нікополя, Одеси, Сум, 

Чернігова. 

Високий науковий рівень Інтернет-

конференції забезпечений завдяки участі 

науковців, молодих учених, аспірантів з ви-

щих навчальних закладів і наукових установ 

та громадських організацій:  

ВНЗУ «Полтавський університет економіки 

і торгівлі»; 

Дніпропетровський національний універ-

ситет імені О. Гончара; 

Донецький національний університет іме-

ні Василя Стуса (м. Вінниця); 

Інститут економіки промисловості НАН 

України (м. Київ); 

ДВНЗ «Київський національний економіч-

ний університет імені Вадима Гетьмана»; 

Київський національний торговельно-

економічний університет; 

Львівський інститут економіки і туризму; 

Львівський національний університет іме-

ні Івана Франка; 

ГС «Міжнародний центр досліджень соці-

ально-економічних проблем модернізації та 

розвитку кооперації»; 

Навчально-науковий інститут бізнес-

технологій «УАБС» Сумського державного 

університету; 

Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова; 

Національний університет «Львівська по-

літехніка»; 

Національний університет фізичного ви-

ховання і спорту України (м. Київ); 

Одеський національний економічний уні-

верситет; 

ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і 

права» (м. Луцьк); 

ПВНЗ «Нікопольський економічний уні-

верситет»; 

Полтавська державна аграрна академія; 

Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка; 

Полтавський національний  технічний уні-

верситет імені Юрія Кондратюка; 

Таврійський національний університет 

імені В. І. Вернадського (м. Київ); 

ВДНЗУ «Українська медична стоматологі-

чна академія» (м. Полтава); 

Харківська державна академія культури; 

Харківський державний університет хар-

чування та торгівлі; 

Харківський торговельно-економічний ін-

ститут Київського національного торговель-

но-економічного університету; 

Чернігівський національний технологіч-

ний університет; 



 

Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Роботу конференції було організовано за 

такими тематичними напрямами: 

1. Європейська модернізація та реформи 

в Україні в умовах соціально-економічної 

асиметрії світового господарства. 

2. Методологічні засади дослідження від-

носин модернізації економіки. Філософія 

господарства як метаметодологія дослі-

джень економічних процесів. 

3. Державно-приватне партнерство: сві-

товий досвід та вітчизняна практика. 

4. Модернізація кооперативного сектора 

національної економіки. 

5. Соціально-економічні умови модерні-

зації сфери туризму, гостинності і рекреації в 

Україні. 

6. Проблеми розвитку туризмології в умо-

вах модернізації суспільства. 

7. Геоекономічні особливості розвитку ту-

ристичної діяльності на засадах партнерства. 

8. Модернізація та університетська освіта: 

фундаментальність і практико-орієнтоване 

навчання. 

Напрацювання конференції в авторській 

редакції видані у матеріалах І Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції 

«Модернізація економіки в умовах зростан-

ня суспільної свідомості: людинорозмірність, 

духовність, партнерство, кооперація».  

Авторами наукових напрацювань є 11 до-

кторів наук, 45 кандидатів наук, 5 аспірантів, 

2 здобувачі ученого ступеня й 17 магістрів і 

студентів. За результатами обговорення до-

повідей оргкомітет конференції постанов-

ляє:  

1. Схвалити основні положення наукових 

доповідей учасників конференції, відзначити 

їх актуальність, ґрунтовність, наукове та 

практичне значення, а також високу якість, 

наукову новизну та глибину досліджень, що 

проводяться в межах наукових шкіл.  

2. Вважати позитивним встановлення 

зв'язків з обміну інформацією за результа-

тами наукових досліджень споріднених ВНЗ 

та проведення спільних наукових дослі-

джень.  

3. Проведення Інтернет-конференції 

сприяло підвищенню рівня досягнутих нау-

кових результатів, генерації нових ідей та 

створенню нових спільних проектів.  

4. Рекомендувати ширше впроваджувати 

результати наукових досліджень у  навчаль-

ний процес.  

5. Поглиблювати зв'язки з практикою 

шляхом укладання угод на проведення нау-

кових досліджень з актуальної тематики.  

6. Визнати доцільним проведення II Все-

української  науково-практичної  Інтернет-

конференції «Модернізація економіки в 

умовах зростання суспільної свідомості: лю-

динорозмірність, духовність, партнерство, 

кооперація» у листопаді 2016 р.  

 

 

 

 

 

 

Співголова оргкомітету конференції, д. е. н., 

професор, завідувач кафедри туристичного 

та готельного бізнесу ПУЕТ       Г.П. Скляр  

 

Член редакційної колегії конференції, к. е. н., 

доцент кафедри туристичного та готельного 

бізнесу ПУЕТ           Ю.В. Карпенко 


