
Членам Правління, 

Керівникам регіональних осередків,   

Керівникам наукових секцій  

Спілки економістів України 

Інформаційне повідомлення  

Президія Спілки економістів України прийняла рішення про скликання чергового тринадцятого 

Пленуму Правління Спілки економістів України, який відбудеться 23 квітня 2020 року. 

На розгляд учасників Пленуму пропонується тема: «Сучасна соціально-економічна динаміка: реалії 

та перспективи для України». 

Вибір теми обумовлений актуальністю дослідження чинників, що впливають на соціально-економічний 

розвиток країни, визначення засад аналізу і оцінки його динаміки та розробки пропозицій щодо напрямів 

забезпечення стабільності соціально-економічного розвитку України в контексті національних інтересів та 

з урахуванням глобальних ризиків.  

На форумі будуть представлені результати науково-дослідної роботи «Стабільність і нестабільність як 

характерні риси сучасної соціально-економічної динаміки», одержані вченими наукової секції 

економічного прогнозування СЕУ під керівництвом директора ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України», віце-президента Спілки академіка НАН України В.М. Гейця (відповідна науково-

аналітична записка Інституту розміщена на сайті Спілки). 

В контексті теми роботи Пленуму передбачається розглянути такі питання: 

- економічні та позаекономічні фактори, що впливають на динаміку економічного розвитку; 

- пріоритети і напрями інституційного забезпечення соціально-економічного зростання;  

- інституційна неспроможність як чинник економічної нестабільності; 

- структурні і галузеві аспекти досягнення позитивної соціально-економічної динаміки;   

- перспективи становлення сучасної інформаційно-мережевої економіки; 

- поширення організаційно-правових форм спільної економічної діяльності (кластери, публічно-

приватне партнерство, концесії, спільна діяльність, публічні закупівлі тощо) як чинник соціально-

економічного зростання; 

- роль державного стратегічного прогнозування і планування в досягненні стабільного соціально-

економічного розвитку; 

- фінансові інструменти забезпечення економічного розвитку; 

- демографічні та природні ресурси в системі чинників економічного розвитку;  

- співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями в контексті економічного розвитку 

держави; 

- економічний націоналізм і підтримка вітчизняного виробника як основа конкурентоспроможності 

національної економіки в контексті глобальних економічних циклів; 

- соціальна політика держави в аспекті сучасної економічної динаміки;   

- економічні чинники національної безпеки держави та ефективного управління державним боргом; 

- роль науки у формуванні політики і моделей ефективного господарювання та розвитку потужного 

внутрішнього ринку з сучасною ринковою інфраструктурою як основи економічного зростання. 

Для участі у роботі Пленуму запрошуються члени Правління Спілки, у тому числі керівники та 

представники регіональних осередків, а також відомі вчені, викладачі вищих навчальних закладів, 

працівники державних органів і органів місцевого самоврядування, інші зацікавлені особи.   

Доповіді і виступи учасників Пленуму будуть видані друком у складі матеріалів Пленуму та надіслані 

органам державної влади і органам місцевого самоврядування, а також розміщені на сайті Спілки.   

Робоча мова Пленуму – українська. 

Про свою участь у роботі Пленуму просимо повідомити до 23 березня 2020 р., вказавши назву доповіді 

(виступу, повідомлення) на пленарному засіданні.  

Текст доповіді (виступу, повідомлення) не пізніше 9 квітня 2020 р. необхідно надіслати в електронному 

вигляді у форматі текстового документа Microsoft Word з розширенням *.doc або *.rtf (шрифт Times New 

Roman) на адреси Спілки: seu@seu.org.ua або seu@gs1ua.org При його оформленні просимо 

дотримуватися вимог, що звичайно ставляться до матеріалів, які передаються до друку, зокрема зазначити 

прізвище, ім’я та по батькові авторів, посаду і місце роботи, вчені ступінь та звання; текст друкувати 

шрифтом 14 з міжрядковим інтервалом у 1,5 та полями – 20 мм; ілюстративні матеріали (схеми, графіки 

тощо) подавати у форматі *.jpg; перелік використаних джерел подавати як пристатейний список літератури 

у порядку їх цитування, з посиланням на джерела по тексту у квадратних дужках.     

Робота Пленуму відбуватиметься у приміщенні Спілки (конференц-зал) за адресою: вул. Січових 

Стрільців, 26, м. Київ-53, 04053. Телефон для довідок (044) 279-55-86. Більш детальна інформація на сайті 

Спілки seu.org.ua.  

Початок об 11 годині. Реєстрація учасників з 10:30. Проїзд і проживання у м. Києві за власний кошт. 

 

          Президія Спілки економістів України 
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