
 
 

СПИСОК 

наукових збірників та публікацій, виданих 

Спілкою економістів України 

за період 2004-2018 рр. 
 

 

1. «Регіони України: їх можливості та перспективи розвитку».         
Матеріали ІІІ Пленуму Спілки економістів України та економічного 

форуму, які відбулися 21 травня 2004 р. у м. Кам’янці-Подільському. За 

загальною редакцією професора В.В. Оскольського, м. Київ, 2004 рік. 

 

2.  «Стандарти прозорості на конкурентоспроможному фондовому 
ринку та в банківській системі України». Матеріали ІV Пленуму 

Спілки економістів України та Міжнародної  економічної українсько-

німецької конференції, які відбулися 22 квітня 2005 р. у м. Києві. За 

загальною редакцією професора  В.В. Оскольського, м. Київ, 2005 рік. 

 

3.  «Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, 

аудит». Матеріали V Пленуму Спілки економістів України та 

Міжнародної науково-практичної конференції, які відбулися 5 травня 

2006 р. у м. Рівне. За загальною редакцією професора В.В. Оскольського, 

м. Київ, 2006 рік. 

 

4. «Перспективи становлення конкурентоспроможної регіональ-
ної економіки». Матеріали VІ Пленуму Спілки економістів України та 

Міжнародної науково-практичної конференції, які відбулися 21 вересня 

2007 р. у м. Херсоні. За загальною редакцією професора                      

В.В. Оскольського, м. Київ, 2007 рік. 

 

5. «Агропромисловий комплекс України: стан та перспективи 
розвитку». Матеріали  VІІ Пленуму Спілки економістів України та 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, які відбулися 26 вересня 

2008 р. у м. Житомирі. За загальною редакцією професора 

В.В. Оскольського, м. Київ, 2009 рік. 

 

6. «Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки регіону». 
Матеріали ІV З’їзду Спілки економістів України, І Пленуму Спілки 

економістів України та Міжнародної науково-практичної конференції, 

які відбулися 25 вересня 2009 р. у м. Львові. За загальною редакцією 

професора В.В. Оскольського, м. Київ, 2009 рік. 

 

 

7. «Економічна політика в Україні: вихід з кризи та перехід на 

шлях інноваційного розвитку». Матеріали ІІ Пленуму Спілки 

економістів України та Всеукраїнської науково-практичної конференції, 



 
 

які відбулися 22 квітня 2010 р. у м. Києві. Публікація статті 

В.В. Оскольського в газеті «Урядовий Кур’єр» 28 квітня 2010р. №78 

«Україна має потенціал, щоб вийти з кризи сильною і 

конкурентоспроможною». 

 

8. «Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку в 
Україні». Матеріали ІІІ Пленуму Спілки економістів України та 

Міжнародної науково-практичної конференції, які відбулися 16 вересня 

2010 р. у м. Києві. За загальною редакцією професора В.В. Оскольського, 

м. Київ, 2010 рік. 

 

9.  «Спілка економістів України і політика реформ: здобутки та 
погляд у майбутнє». Публікація матеріалів IV Пленуму Спілки 

економістів України, присвячених 20-річчю з дня заснування громадської 

організації «Спілка економістів України», який відбувся 23 листопада 

2010 р. у м. Києві. Публікація статті В.В.Оскольського у газеті «Урядовий 

Кур’єр» 16 листопада 2010 р. №214. 

 

10. «Раціональне природокористування – важлива умова 

ноосферного розвитку України».  Матеріали V Пленуму Спілки 

економістів України  та Міжнародної науково-практичної конференції, 

які відбулися 23 вересня 2011р. у м. Одесі. За загальною редакцією 

професора В.В.Оскольського, м. Київ, 2011 рік.  

 

11. «Альпініст економічних просторів». Публікація позачергового VI 

Пленуму Спілки економістів України, який відбувся 1 листопада 2011р. у 

м. Києві, присвячений пам’яті першого очільника СЕУ – Дзіся Георгія 

Васильовича, якому 01 листопада виповнилося б 85 років. Публікація 

статті В.В. Оскольського до 85-річчя з дня народження відомого 

державного, громадського і політичного діяча Дзіся Г.В. Газета 

«Урядовий Кур’єр» 2 листопада 2011 р. №203. 

 

12.  «Раціональне використання водних ресурсів як фактор 

забезпечення національної безпеки України». Матеріали VII Пленуму 

Спілки економістів України та Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, які відбулися 21 вересня 2012 р. у м. Києві. За загальною 

редакцією професора В.В.Оскольського, м. Київ,  2012 рік. 

 

13. «Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості 

продукції на товарних ринках України». Матеріали VIIІ Пленуму 

Спілки економістів України та Міжнародної науково-практичної 

конференції, які відбулися 19-20 вересня 2013 р. у м. Рівне. За загальною 

редакцією професора В.В.Оскольського, м. Київ,  2013 рік. 

 



 
 

14. «Кластеризація – вагомий фактор підвищення конкуренто-

спроможності економіки України». Матеріали IX Пленуму Спілки 

економістів України та Міжнародної науково-практичної конференції, 

які відбулися 26 вересня 2014 р. у м. Києві. За загальною редакцією 

професора В.В. Оскольського, м. Київ,  2014 рік. 

 

15. «Громадянське суспільство і формування нової парадигми 
соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації». Матеріали   

Х Пленуму Спілки економістів України та Міжнародної науково-

практичної конференції, які відбулися 25 вересня 2015 р. у м. Києві. За 

загальною редакцією професора В.В. Оскольського, м. Київ, 2015 рік. 

 

16. «Перспективи, проблеми і завдання розвитку сфери туризму і 
рекреації в Україні». Матеріали ХІ Пленуму Правління Спілки 

економістів України, який відбувся 29 вересня 2017 р. у м. Києві. За 

загальною редакцією професора В.В. Оскольського, м. Київ, 2017 рік. 

 

17. «Нова стратегія регіонального розвитку України: шлях до 

майбутнього». Матеріали ХІІ Пленуму Правління Спілки економістів 

України, який відбувся 22 листопада 2018 р. у м. Києві. За загальною 

редакцією професора В.В. Оскольського, м. Київ, 2019 рік. 

 

18. «Людина з великої літери». Стаття В.В. Оскольського, присвячена 

90-річчю з дня народження відомого державного, громадського і 

політичного діяча Дзіся Г.В. Газета «Урядовий Кур’єр» 1 листопада 

2016 р. №204. 

 

19.   «Економіка України у передвиборних програмах партій і 

громадсько-політичних блоків». За загальною редакцією професора 

В.В. Оскольського, м. Київ, 2006 рік. 

 

20. Оскольський В.В. «Спілка економістів України і політика 

економічних реформ – будуємо нову країну». Видано з нагоди 20-річчя 

громадської організації «Спілка економістів України», м. Київ, 2010 рік. 

 

21. «Рекомендації щодо економічного розвитку України та її 

регіонів». За загальною редакцією професора В.В.Оскольського,             

м. Київ, 2012 рік. 

 

           Крім того, окремими брошурами видані: 

 

 Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2004 рік. 

 Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2005 рік. 



 
 

 Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2006 рік. 

 Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2007 рік. 

 Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2008 рік. 

 Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2009 рік. 

 Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2010 рік. 

 Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2011рік. 

 Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2012 рік. 

 Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2013 рік 

 Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2014 рік 

 Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2015 рік 

 Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2016 рік 

 Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2017 рік 

 Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2018 рік 

 

 

 


