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Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 
«Проблеми ринку та розвитку регіонів України в ХХІ столітті» (Одеський національний 
політехнічний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
НАН України. 5-9 грудня 2016).  Одеса, 2016.  142 с. 
 

У збірнику представлено роботи науковців, аспірантів, студентів і практичних фахівців з 
різних регіонів України, у яких висловлено результати теоретико-аналітичних досліджень та 
практичні пропозиції щодо вирішення основних сучасних проблем ринку та розвитку регіонів 
України. Збірник містить роботи фахівців різного рівня кваліфікації, тому представлені 
матеріали мають різну наукову цінність та неоднакову глибину висвітлення наукових 
проблем. Разом с тим, у кожній роботі відображено власний погляд автора на окремі питання 
та містяться цікаві ідеї або пропозиції. 
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