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Шановні колеги! 

Запрошуємо до участі у роботі конференції науковців, аспірантів, докторантів, 
працівників економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, членів громадських організацій та усіх зацікавлених у тематиці 
заходу. 

Мета конференції – напрацювання історико-емпіричного та економіко-теоретичного 
підґрунтя національної стратегії та дорожньої карти повоєнної реконструкції економіки; 
визначення доцільності та механізмів імплементації позитивного міжнародного досвіду у 
практику повоєнного відновлення України. 

 
Тематичні панелі дискусії: 
1. Економіко-теоретичне підґрунтя національних стратегій відбудови. 
2. Успішні зарубіжні практики повоєнної відбудови та модернізації економіки: 

можливості імплементації в Україні. 
3. Регіональна економічна політика відбудови та стратегічні пріоритети суспільного 

розвитку. 
4. Відкрита наука як чинник повоєнного відновлення та розбудови України як сильної 

європейської країни. 
5. Роль громадянського суспільства в реалізації завдань інституційної модернізації. 
 
Очікуваний результат –  формування історико-економічних узагальнень та практичних 

рекомендацій урядовим структурам щодо стратегії, пріоритетних напрямів та механізмів 
повоєнної реконструкції економіки України. 

 
Форми презентації результатів і публікації матеріалів конференції: 
- колективна монографія (електронне видання), 
- збірка тез (електронне видання), 
- прес-релізи на сайтах співорганізаторів конференції та НАН України, 
- науково-аналітичні матеріали для вищих органів державної влади, 
- огляд в рубриці «Наукове життя» журналу «Економіка України». 
 
Мови конференції: українська, польська, англійська. 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Вікторія Небрат, д.е.н., голова, e-mail: victoria_nebrat@ukr.net,  ДУ «Інститут економіки 
та прогнозування НАН України»; 
Олександра Курбет, к.е.н., відповідальна секретарка, e-mail: 
olexandra.kurbet@gmail.com,  ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; 

Наталія Супрун, д.е.н., проф., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; 
Світлана Шульц, д.е.н., проф., ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього 
НАН України»; Анатолій Мокій, академік АН ВШ України, д.е.н., проф., ДУ «Інститут 
регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»; Беата Гроблєвська-Богуш, 
декан факультету менеджменту, доктор наук, Гуманітарно-економічна академія в Лодзі 
(Польща); Анна Бєляк, декан факультету менеджменту, магістр, Вища школа 
підприємництва і адміністрування в Любліні (Польща); Ірина Драч, директор Інституту 
вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних 
наук, професор; Ольга Петроє, д.н.д.у., проф., Інститут вищої освіти НАПН України; Марія 
Флейчук, академкиня АН ВШ України, д.е.н., проф., Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, ВГО «Українська Асоціація 
Економістів-Міжнародників». 
 

ЗАЯВКА І ТЕЗИ 

Для участі у конференції необхідно до 1 квітня 2023 року заповнити електронну заявку 
учасника за посиланням https://forms.gle/qpZACprepWwwqfhS8 у якій потрібно прикріпити 
тези обсягом 200-250 слів. 

 

РОЗДІЛ У КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ 

За результатами роботи конференції планується публікація міжнародної колективної 
монографії (електронне видання), що буде рекомендована до друку вченою радою ДУ 
«Інститут економіки та прогнозування НАН України». Монографії буде присвоєно номер 
ISBN.  

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 25 квітня 2023 
року надіслати на електронну адресу оргкомітету economistori@ukr.net розділи монографії, 
що відповідають тематиці конференції, обсягом від 12 до 30 сторінок формату А4 (Шрифт – 
Тіmеs New Rоmаn, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5).  

Обов'язковими елементами рукопису є: прізвище, ім’я, науковий ступінь, вчене 
звання, посада та місце роботи, назва розділу, анотація обсягом 200-250 символів, основний 
текст, висновки, список джерел, оформлений згідно з міжнародним бібліографічним 
стандартом APA (http://library.albany.edu/cfox#top http://nbuv.gov.ua/node/929). Прізвище, ім’я 
автора, назву та анотацію рукопису подавати мовою розділу та англійською.  

Мови публікації – українська, польська, англійська.  
Монографія буде видана за умов подання достатньої кількості якісних рукописів, які 

успішно пройдуть незалежне рецензування. 
Організатори зберігають за собою право відхиляти рукописи, які не відповідають 

тематиці, вимогам та рівню видання. 
Участь у конференції  та публікація – безкоштовні.  
 
Контактна інформація: 
Відповідальна секретарка – Олександра Курбет, 
Голова оргкомітету – Вікторія Небрат,  
e-mail: economistori@ukr.net 

 
Запрошуємо до участі та співпраці! 


