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Szanowni koledzy! 

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, doktorantów, pracowników działów 
gospodarczych przedsiębiorstw, organów władzy państwowej i samorządowej, członków organizacji 
społecznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wydarzenia. 

Celem konferencji jest opracowanie historyczno-empirycznych i ekonomiczno-teoretycznych 
podstaw strategii narodowej oraz planu działań powojennej odbudowy gospodarki; określenie 
celowości i mechanizmów wdrażania pozytywnych doświadczeń międzynarodowych w praktyce 
powojennej odbudowy Ukrainy. 

 
Tematyczne panele dyskusyjne: 
1. Ekonomiczne i teoretyczne podstawy krajowych strategii odbudowy. 
2. Skuteczne zagraniczne praktyki powojennej odbudowy i modernizacji gospodarki. 

możliwości realizacji w Ukrainie. 
3. Regionalna polityka gospodarcza odbudowy i strategiczne priorytety rozwoju społecznego. 
4. Otwarta nauka jako czynnik powojennej odbudowy i rozwoju Ukrainy jako silnego 

państwa europejskiego. 
5. Rola społeczeństwa obywatelskiego w realizacji zadań modernizacji instytucjonalnej. 
 
Oczekiwanym rezultatem jest powstanie uogólnień historycznych i ekonomicznych oraz 

praktycznych zaleceń dla struktur władzy w zakresie strategii, priorytetowych kierunków i 
mechanizmów powojennej odbudowy gospodarki Ukrainy. 

 
Formy prezentacji wyników i publikacji materiałów konferencyjnych: 
- monografia zbiorowa (wydanie elektroniczne), 
- zbiór referatów (wydanie elektroniczne), 
- komunikaty prasowe na stronach internetowych współorganizatorów konferencji oraz 

Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 
- materiały naukowe i analityczne dla wyższych organów państwowych, 
- recenzja w dziale „Życie Naukowe” magazynu „Gospodarka Ukrainy”. 
 
Języki konferencji: ukraiński, polski, angielski. 
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olexandra.kurbet@gmail.com,  Agencja Państwowa „Instytut Ekonomii i Prognoz Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy”; 

Natalija Suprun, doktor hab. nauk ekonomicznych, prof., Agencja Państwowa „Instytut 
Ekonomii i Prognoz Narodowej Akademii Nauk Ukrainy”; Switlana Szulc, doktor hab. nauk 
ekonomicznych, prof., Agencja Państwowa „Instytut Badań Regionalnych im. M.I. Dolisznego 
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy”; Anatolij Mokij, akademik Akademii Nauk Wyższej Szkoły 
Ukrainy, doktor hab. nauk ekonomicznych, prof., Agencja Państwowa „Instytut Badań 
Regionalnych im. M.I. Dolisznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy”; Beata Groblewska-
Bogusz, doktor nauk ekonomicznych, Dziekan Kierunku Zarządzanie, Akademia 
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polska); Anna Bielak, Dziekan Kierunku Zarządzanie, 
magister, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (Polska); Iryna Dracz, 
doktor hab. nauk pedagogicznych, prof., Dyrektorka Instytutu Szkolnictwa Wyższego 
Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy; Olga Petroje, doktor hab. nauk o 
administracji publicznej, prof., Instytut Szkolnictwa Wyższego  Narodowej Akademii Nauk 
Pedagogicznych Ukrainy; Marija Flejczuk, akademik Akademii Nauk Wyższej Szkoły Ukrainy, 
doktor hab. nauk ekonomicznych, prof., Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny 
Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Gżyckiego, Organizacja pozarządowa „Ukraińskie 
Stowarzyszenie Ekonomistów Międzynarodowych”. 

ZGŁOSZENIE ORAZ ABSTRAKTY 

Aby wziąć udział w konferencji konieczne jest przed 1 kwietnia 2023 r. wypełnienie 
elektronicznego zgłoszenia uczestnika przez link https://forms.gle/qpZACprepWwwqfhS8 w którym 
należy załączyć tezy o długości 200-250 słów. 

ROZDZIAŁ W MONOGRAFII ZBIOROWEJ 

Na podstawie wyników konferencji planowane jest wydanie międzynarodowej monografii 
zbiorowej (edycja elektroniczna), która zostanie rekomendowana do publikacji przez radę naukową 
Agencji Państwowej „Instytutu Ekonomii i Prognoz Narodowej Akademii Nauk Ukrainy”. 
Monografii zostanie nadany numer ISBN. 

Aby opublikować materiały w monografii zbiorowej, autorzy muszą przesłać na adres e-mail 
komitetu organizacyjnego economiststori@ukr.net do 25 kwietnia 2023 r. części monografii 
odpowiadające tematowi konferencji, od 12 do 30 stron w formacie A4 (czcionka – Times New 
Roman, kegel – 14, interlinia – 1,5). 

Elementami obowiązkowymi manuskryptu są: nazwisko, imię, stopień naukowy, tytuł 
naukowy, stanowisko i miejsce pracy, tytuł rozdziału, streszczenie 200-250 znaków, tekst główny, 
wnioski, spis źródeł, sformatowany zgodnie ze stylem referencyjnym APA 
(http://library.albany.edu/cfox#top http://nbuv.gov.ua/node/929). Nazwisko, imię autora, tytuł i 
streszczenie manuskryptu należy złożyć w języku rozdziału oraz w języku angielskim. 

Języki publikacji ‒ ukraiński, polski, angielski. 
Monografia zostanie opublikowana pod warunkiem złożenia wystarczającej liczby wysokiej 

jakości manuskryptów, które pomyślnie przejdą niezależną recenzję. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających tematyki, 

wymagań i poziomu publikacji. 
Udział w konferencji i publikacja są bezpłatne. 
 
Informacje kontaktowe: 
Odpowiedzialny sekretarz ‒ Oleksandra Kurbet, 
Szef komitetu organizacyjnego  ‒ Victoria Nebrat,  
e-mail: economistori@ukr.net 

 
Zapraszamy do udziału i współpracy! 


