
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

пленарного засідання учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» 

 

14 квітня 2020 року м. Кропивницький 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ ― д.е.н., проф. Левченко О.М. 

СЕКРЕТАР ― Доренська А.О. 

 

ПРИСУТНІ В ZOOM: учасники конференції згідно з програмою, члени організаційного 

комітету, представники підприємств, науковці, викладачі й студенти ЗВО. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про відкриття і початок роботи ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України».  

2. Про перспективи й досягнення інноваційного розвитку економіки України. 

3. Про секційні засідання 14 квітня 2020 р. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

– Левченка О.М. про результати реєстрації учасників, програму пленарного засідання 

конференції, регламент роботи, пленарні та секційні засідання учасників конференції 

«Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України». 

УХВАЛИЛИ: 

– відкрити і розпочати роботу ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» згідно з 

програмою (додається). 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. 

 

2. ВИСТУПИЛИ З ВІТАЛЬНИМ СЛОВОМ: 

Гечбайа Бадрі, доктор економіки, асоційований професор, член-кореспондент Академії Наук 

Бізнесу Грузії, керівник департаменту бізнес-адміністрування, менеджменту та маркетингу, 

Батумський державний університет імені Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія) 

Хайдура Хані Мохаммад, PhD, віце-президент, Американський університет культури та 

освіти (м. Бейрут, Ліван) 

Лутай Лариса Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ) 

Ушенко Наталя Валентинівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки та бізнес-технологій, Національний авіаційний університет (м. Київ) 



Коваленко Олександр Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний 

політехнічний університет 

Трохимець Олена Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин, Класичний 

приватний університет (м. Запоріжжя) 

Семикіна Марина Валентинівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки та підприємництва, Центральноукраїнський національний технічний університет  

Плинокос Дмитро Дмитрович, кандидат економічних наук, доцент, керівник Навчально-

наукового центру інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва, Національний 

університет «Запорізька політехніка» 

 

3. ДОПОВІДІ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

1. Левченко Олександр Миколайович «Сучасні реалії та виклики розвитку вищої освіти в 

умовах кризових явищ» 

2. Карпенко Андрій Володимирович  «Людський потенціал в умовах сучасних викликів» 

3. Шалімова Наталія Станіславівна «Міжнародний рейтинг оцінювання ефективності 

системи публічних закупівель (Benchmarking Public Procurement) та його використання в 

контексті підвищення результативності функціонування інноваційно-інтегрованих структур 

в умовах цифрової економіки» 

4. Малаховський Юрій Віталійович «Соціальний капітал інноваційно активних підприємств 

як соціоцентричних соціальних мереж кластеризованої постіндустріальної економіки» 

5. Царенко Ілона Олександрівна «Регіональні асиметрії у сфері вищої освіти як чинник 

зниження конкурентоспроможності інноваційної економіки» 

6. Мельнік Антон «Міграційна активність молоді як чинник впливу на якість людського 

капіталу» 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. – Левченка О.М. про продовження роботи у секційних засіданнях та проведення 

підсумкового пленарного засідання конференції. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Роботу конференції продовжити у секційних засіданнях згідно з програмою 

конференції (додається). 

2. Підсумкове пленарне засідання провести 14 квітня 2020 р., початок о 16:00 год.  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ 

проректор з наукової роботи, 

д.т.н., професор  О.М. Левченко 

 

СЕКРЕТАР 

асистент кафедри економіки,  

менеджменту та комерційної діяльності  А.О. Дóренська 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 

пленарного засідання учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» 

 

14 квітня 2020 року м. Кропивницький 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ ― д.е.н., проф. Левченко О.М. 

СЕКРЕТАР ― Доренська А.О. 

 

ПРИСУТНІ В ZOOM: учасники конференції згідно з програмою, члени організаційного 

комітету, представники підприємств, науковці, викладачі й студенти ЗВО. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про підсумки ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України».  

 

1. СЛУХАЛИ: 

– голів секцій ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» про розглянуті 

доповіді на секційних засіданнях 14 квітня 2020 р. 

ВИСТУПИЛИ: 

– Левченко О.М. про результати конференції, достатній науково-практичний рівень 

представлених доповідей за результатами НДР. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити й рекомендувати до опублікування у збірнику матеріалів конференції 

тези доповіді учасників конференції: 

СЕКЦІЯ 1. ВИЩА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

1. Сучасні реалії та виклики розвитку вищої освіти в умовах кризових явищ 

Левченко Олександр Миколайович, доктор економічних наук, професор кафедри 

економіки, менеджменту та комерційної діяльності 

2. Академічне підприємництво як механізм інноваційної трансформації вищої освіти 

України 

Барановський Микола Олександрович, доктор географічних наук, професор кафедри 

географії, туризму та спорту, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

3. Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах: переваги і недоліки 

Біленко Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент 

Коляда Тетяна Григорівна, студентка, Національний університет «Запорізька 

політехніка» 

4. Використання логістичного підходу в системі освіти 

Іванов Юрій Васильович, кандидат економічних наук, доцент, Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

5. Визнання результатів неформальної освіти як чинник людського розвитку 



Коваленко Маргарита Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки та митної справи, Національний університет «Запорізька політехніка» 

6. Заходи щодо формування конкурентоспроможності закладу вищої освіти 

Наволокіна Алла Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, 

Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний європейський університет» 

7. Академічна мобільність та розвиток людського капіталу 

Плинокос Дмитро Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри Е та МС, НУ 

«Запорізька Політехніка» 

Цавалюк К.А., фахівець відділу МД та РІС, НУ «Запорізька Політехніка» 

8. Інноваційні технології підготовки HR-менеджерів у контексті компетентнісного 

підходу 

Сочинська-Сибірцева Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний 

технічний університет 

9. Україна у вимірі компаративної характеристики моделей управління вищою освітою 

Царенко Ілона Олександрівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 

економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний 

технічний університет 

10. Автоматизація оцінювання якості роботи у ВНЗ як чинник підвищення її 

ефективності   

Яковенко Роман Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, 

Центральноукраїнський національний  технічний університет 

11. Методика вимірювання інформаційної прозорості веб-сайту ЗВО 

Гончаренко Юлія Валеріївна, ст. викладач кафедри інформаційних технологій, 

Класичний приватний університет 

12. Інструменти інноваційного маркетингу закладів вищої освіти 

Доренська Анна Олександрівна, асистент кафедри економіки, менеджменту та 

комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет 

13. Особливості контролінгу при управлінні відділом підтримки клієнтів контакт-центру 

Кирилко Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри менеджменту, Київський 

національний університет технологій та дизайну 

14. Блог як інноваційний засіб координування активної освіти. 

Тушевська Тетяна Володимирівна, асистент кафедри економіки, менеджменту та 

комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет  

Кирилова Олександра Сергіївна, здобувач вищої освіти з спеціальності «Менеджмент», 

Центральноукраїнський національний технічний університет  

15. Стан та перспективи міжнародного співробітництва в освіті м. Кривий Ріг 

Манелюк Денис Анатолійович, здобувач вищої освіти (наук. керівник: Ярова Алла 

Борисівна, кандидат економічних наук, доцент), Криворізький Національний Університет 

16. Якісна освіта в Україні 

Калугін Андрій Cергійович, здобувач вищої освіти зі спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» (науковий керівник Ярова Алла Борисівна, к.е.н., доц., доц. кафедри 

обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування), Криворізький 

національний  університет 

17. Проблемні аспекти якості вищої освіти в Україні на сьогодні та шляхи її 

удосконалення 

Субота Ганна Вікторівна, студент спеціальності « Публічне управління та 

адміністрування» (науковий керівник Ярова Алла Борисівна, к.е.н., доц., доц. кафедри 

обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування), Криворізький 

національний  університет 

СЕКЦІЯ 2. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ, 

ГАЛУЗЕЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ 

18. Цифрова економіка в парадигмі відтворення 



Гудзь Петро Васильович, доктор економічних наук, професор, Національний університет 

«Запорізька політехніка»» 

19. Сучасні особливості інноваційної діяльності підприємств 

Коваленко Олександр Михайлович, доктор економічних наук, професор, Одеський 

національний політехнічний університет 

Станіславик О.В. 

кандидат економічних наук, доцент, Одеський національний політехнічний університет 

Моргунова Т.І. 

кандидат технічних наук, доцент, Одеський державний університет внутрішніх справ. 

Херсонський факультет 

20. Аналіз активності малого бізнесу в відкритих торгах на ProZorro 

Меджибовська Наталія Семенівна, доктор економічних наук, професор, Одеський 

національний економічний університет 

21. Системні кризив економіці промислового регіону: ідентифікація у напряму 

економічної безпеки 

Метеленко Наталя Георгіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування, Інженерний інститут Запорізького 

національного університету 

22. Бізнес-моделі та стратегії інноваційного розвитку підприємств 

Філіпішина Лілія Михайлівна, доктор економічних наук, професор Національний 

університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

Буханець Вікторія Олександрівна, студент 

23. Інноваційний розвиток економіки 

Бондар Юлія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, 

економіки та туризму, Льотна академія Національного авіаційного університету 

24. Інноваційне забезпечення агропромислового виробництва Центрального регіону 

України 

Гайденко Олег Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, 

Інститут сільського господарства Степу НААН 

Кренців Ярослава Ігорівна, завідувач сектору маркетингу та інформаційно-

консалтингового забезпечення інноваційного розвитку, Інститут сільського господарства 

Степу НААН 

25. Інноваційна діяльність підприємств України: особливості, стан, проблеми, 

перспективи 

Геселева Наталія Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент, 

Королік Марина Олегівна, студентка, Київський  національний торговельно-економічний 

університет  

26. Innovative activity as the source of productivity increase in the industrial sector 

Zaika Yu., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Pryazovskyi State Technical 

University (Mariupol, Ukraine) 

27. Principles and peculiarities of motivation monitoring in motivation system for innovative 

labor 

Запірченко Людмила Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

Бугаєва Марія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Центральноукраїнський 

національний технічний університет 

28. Медична реформа як чинник інноваційного розвитку 

Кожемякіна Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, НМУ імені О.О. 

Богомольця 

Матукова-Ярига Дар’я Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент, НМУ імені О.О. 

Богомольця 

Кожемякін М.О., магістр з міжнародної економки 



29. Перспективні напрями розвитку цифровізації економіки України в контексті 

інноваційних зрушень 

Красножон Наталія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

30. Підходи до формування стратегії управління розвитком туристичної галузі 

Речиць Олена Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 

Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний європейський університет» 

31. Level of innovation processes and competitiveness of Ukrainian economy 

Святненко Вікторія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

32. Інноваційний розвиток регіону в умовах цифрової трансформації економіки  

Сторожук Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

33. Питання забезпечення інноваційної діяльності  

Угрімова Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту та оподаткування  

Сєрбін В.В., студент групи БЕМ-416д, Національний технічний університет "Харківський 

політехнічний інститут" 

34. Інноваційна сприйнятливість споживачів високотехнологічних товарів 

Фірсова Світлана Германівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

35. Напрями інновацій в індустрії туризму 

Щоголєва Інна Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту, економіки та туризму, Льотна академія Національного авіаційного 

університету 

36. Екологічність промислового виробництва: реалії та перспективи 

Афонов Роман Петрович, аспірант (науковий керівник: Метеленко Наталя Георгіївна, 

доктор економічних наук, професор), Запорізький національний університет 

37. Роль малих підприємств в інноваційному розвитку економіки 

Бєклєшов Денис, аспірант 2-го року навчання, Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» ( науковий керівник докт. екон. наук,проф. Вагонова О.Г.) 

38. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності України в умовах глобалізації 

Вавінський Богдан Олегович, аспірант зі спеціальності 051 «Економіка» ( науковий 

керівник канд. екон. наук, доцент Ткачук О. В.) Центральноукраїнськийнаціональний 

технічний університет, 

39. Мале підприємництво як чинник регіонального розвитку 

Водоп’ян Артем Вікторович, аспірант 2-го року навчання, Національний технічний 

університет «Дніпровська політехніка» ( науковий керівник докт. екон. наук,проф. Вагонова 

О.Г.) 

40. Методичні аспекти вдосконалення механізму регулювання обсягів інвестицій в 

адміністративному регіоні 

Госалов Сергій Анатолійович, аспірант 2-го року навчання, Національний технічний 

університет «Дніпровська політехніка» ( науковий керівник докт. екон. наук,проф. Вагонова 

О.Г.) 

41. Обґрунтування оцінки економічної ефективності впровадження проектів нової 

технології 

Госалова Світлана Валеріївна, аспірант 2-го року навчання, Національний технічний 

університет «Дніпровська політехніка» ( науковий керівник докт. екон. наук,проф. Вагонова 

О.Г.) 



42. Методичні підходи до організаційної реструктуризації підприємств автомобільної 

галузі України 

Підмурняк ОлександрОлександрович, аспірант Київський національний університетімені 

Тараса Шевченка (докт. екон. наук, професор Баюра Дмитро Олександрович ) 

43. Особливості формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств 

Петрова Марія Геннадіївна, аспірант ЦНТУ (науковий керівник Жовновач Руслана 

Іванівна) 

44. Вектори визначення сутності управління стратегічним розвитком стоматологічних 

медичних закладів 

Тернавський Антон Ігорович, аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень Національної академії наук України 

45. Сучасні проблеми забезпечення інвестиційної діяльності організацій 

Андрієнко Катерина Сергіївна, студентка гр. БЕМ – 416Д, Національний технічний 

університет "Харківський політехнічний інститут" (кандидат економічних наук, доцент 

Скотнікова Любов Петрівна) 

46. Сучасні проблеми забезпечення інвестиційної діяльності організацій 

Борисенко Наталія Андріївна, студентка гр. БЕМ – 416Д, Національний технічний 

університет "Харківський політехнічний iнститут" (наук. керівник кандидат економічних 

наук, доцент Угрімова Ірина Володимирівна) 

47. Проблеми фінансування інновацій в Україні 

Лисенко Ігор Сергійович, студент гр. БЕМ – 416Д, Національний технічний університет 

"Харківський політехнічний iнститут" (наук. керівник кандидат економічних наук, доцент 

Угрімова Ірина Володимирівна) 

48. Правова основа та стан газової промисловості України 

Айрапетян Торос Арсенович, слухач Кіровоградської Малої академії наук учнівської 

молоді (науковий керівник Пугаченко О. Б. - кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ) 

49. Шляхи підвищення ролі спорту як важливого соціально-економічного інституту 

Шалімова К. В., слухач Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (науковий 

керівник: Сторожук О. В.  кандидат економічних наук, доцент Центральноукраїнський 

національний технічний університет) 

СЕКЦІЯ 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

50. Формування інноваційних умов розширення доступу  до фінансування 

підприємництва 

Внукова Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

банківської справи і фінансових послуг, Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця 

51. Роль держави в інноваційному розвитку цивільної авіації 

Письменна Марія Сергіївна, докт. екон. наук, доцент, декан ФМ, Льотна академія 

Національного авіаційного університету 

52. International Rating “Benchmarking Public Procurement” and Its Using in the Context of 

Increasing the Effectiveness of the Functioning of Innovative-Integrated Structures in a Digital 

Economy 

Shalimova Nataliia, Doctor of Economics, Professor, Сentral Ukrainian National Technical 

University  

Halyna Kuzmenko, PhD of Economics, Associate Professor, 

Central Ukrainian National Technical University  

53. Соціальний та екологічний капітал: взаємозв’язок і взаємозалежність 

Волчкова Г. К., к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії, маркетингу та 

економічної кібернетики Центральноукраїнський національний технічний університет 

54. Держава та український бізнес: взаємодія, проблеми, перспективи 



Грінка Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

55. Пільги з ПДВ в системі податкових важелів стимулювання інноваційної діяльності 

Магопець Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, завідувач кафедри аудиту та 

оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет 

Магопець М. С., Центральноукраїнський національний технічний університет  

56. Стратегічна модель інноваційного розвитку економіки України 

Таранич Андрій Володимирович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, 

Донецького національного університету імені Василя Стуса 

57. Сучасний стан та пріоритети державного регулювання інноваційного розвитку в 

Україні 

Ткачук Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

Нетеса В. Є., аспірант зі спеціальності 073 «Менеджмент», Центральноукраїнський 

національний технічний університет 

58. Стимулювання інноваційного розвитку як фактор забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки: врахування в принципах бюджетної 

системи та оподаткування 

Шалімов В.В., кандидат економічних наук, доцент, Центральноукраїнський національний 

технічний університет 

59. Державні напрями активізації інвестиційно-інноваційного розвитку АПК в Україні 

Фрунза Світлана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування, Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

60. Аналіз стану державного боргу України та заходи його оптимізації 

Фрунза Світлана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування,  

Сокол Катерина Вікторівна, студентка групи УП-17 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

61. Regulation of international trade alliances 

Al-Ghazali Amin Saif 

62. Державні закупівлі як регулятор розвитку економіки 

Коряк Олена Миколаївна, аспірант ЦНТУ (науковий керівник: канд. з держ. упр., доцент 

Зайченко Володимир Васильович) 

63. Особливості державного регулювання сільського господарства під час карантину 

Ляхов Олексій Вікторович, аспірант ЦНТУ (науковий керівник: канд. з держ. упр., 

доцент Зайченко Володимир Васильович) 

64. Theoretical problems of cost management of agricultural enterprises for the production of 

livestock products 

Nikitenko Y.P.  

65. Пріоритетні напрями інвестиційно-інноваційного розвитку національної економіки 

Максименко Жанна Василівна, аспірантка (наук. керівник: докт. екон. наук, проф. 

Ушенко Наталя Валентинівна), Національний авіаційний університет 

66. Державне регулювання інтелектуальних ресурсів інновативних підприємств Великої 

Британії 

Мохамад М., аспірант (науковий керівник Малаховський Юрій Віталійович, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, 

Центральноукраїнський національний технічний університет) 

67. Напрями регулювання фінансової політики як складової частини соціально-

економічного розвитку держави 



Сівірян Оксана Іванівна, студентка групи УП-18-3ск (наук. керівник канд. екон. наук. 

Фрунза С. А.) 

СЕКЦІЯ 4. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНО-

ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР 

68. Managing of intellectual resources of the innovative active enterprises’ employees (asian 

experience) 

S.Drobyazko, Doctor of Economic Sciences, Professor,European academy of sciences, London, 

United Kingdom 

R. Zhovnovach, Doctor of Economic Sciences, Professor of economic theory,marketingand 

economic cybernetics’ department 

Central Ukrainian National Technical University, Ukraine 

69. Загрози економічній безпеці підприємств-учасників  

при використанні конгломератної форми організації корпоративної інтеграції 

Гуцалюк Олексій Миколайович, доктор економічних наук, доцент, 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

70. Умови виживання організації в умовах невизначеності та адаптації до змін 

Воронкова Валентина Григорівна, доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту організацій та управління проектами, Запорізький національний 

університет, Інженерний інститут 

Меліхова Тетяна Олегівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, Інженерний 

інститут 

71. Аналіз  псевдофазового простору частоти запитів біткойна в інформаційному 

середовищі онлайн в умовах глобальної цифровізації 

Кучерова Ганна Юріївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

економіки, Класичний приватний університет 

72. Онтологія взаємодії агентів інтегрованої бізнес структури 

Вергал Ксенія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, Директор інституту 

економіки, управління та інформаційних технологій, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

73. Вплив стейкхолдерів підприємства на його збалансований розвиток 

Дем'янчук М.А., кандидат економічних наук, доцент, Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова 

Башинська М.І., кандидат економічних наук, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет 

74. Пріоритетні напрями розвитку інноваційних екосистем на регіональному рівні 

Ткачук Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

75. До питання малого кредиту в наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст. 

Орлик Михайло Васильович, аспірант ЦНТУ (науковий керівник: Пальчевич Галина 

Тадеївна, кандидат економічних наук, профессор) 

76. Створення і функціонування інноваційно-інтегрованих структур як напрям 

оптимізації оподаткування 

Селіщева Єлизавета Володимирівна, аспірант, Центральноукраїнський національний 

технічний університет (наук. керівник: д.е.н., проф. Шалімова Наталія Станіславівна) 

СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ 

СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ 

77. Моделювання та прогнозування фінансової стійкості та платоспроможності 

підприємства 



Савченко Марина Василівна, доктор економічних наук, доцент, профессор кафедри 

міжнародних економічних відносин, Донецький національний університетімені Василя 

Стуса 

Цимбалюк Ірина Володимирівна, провідний спеціаліст юридичної Служби Територіальне 

управління Служби судової охорони у Хмельницькій області 

78. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства 

Савченко Марина Василівна, доктор економічних наук, доцент, профессор кафедри 

міжнародних економічних відносин, Донецький національний університетімені Василя 

Стуса 

Мельник Сергій Васильович, начальник Територіального управління Служби судової 

охорони у Хмельницькій області 

79. Джерела ризику інвестиційного проекту підприємства 

Вергал Ксенія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, Директор інституту 

економіки, управління та інформаційних технологій, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

Іщенко Інна Сергіївна, аспірант, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

80. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства 

Коптєва Ганна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

81. Гнучке управління в системі економічної безпеки підприємств  

Любохинець Лариса Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

економічної теорії, Хмельницький національний університет 

82. Напрями підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу промисловості 

Немченко Тамара Борисівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності 

Немченко Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної 

діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет 

83. Дослідження конкурентних сил і формування маркетингової стратегії для 

підприємства 

Романчук С. А.  к.т.н. доц.кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної 

кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет 

84. Теоретичні та практичні аспекти управління змінами в організації 

Рябоволик Тетяна Федорівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 

економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний 

технічний університет 

Кротенко Дарина Сергіївна, студентка групи МЕ-19М, Центральноукраїнський 

національний технічний університет 

85. Державний фонд регіонального розвитку та його можливості в забезпеченні 

інноваційного розвитку 

Шалімов В. В., кандидат економічних наук, доцент, Центральноукраїнський 

національний технічний університет 

Козакевич Д.С., здобувач вищої освіти, освітній рівень «бакалавр», гр. ОО-18-3ск, 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

86. Управлінське мислення як фактор розвитку соціально-економічних систем 

Козир Інна Сергіївна, ст.викладач, Льотна академія Національного авіаційного 

університету 

87. Комплексний механізм управління ефективністю праці на машинобудівних 

підприємствах 

Корнєєва Тетяна Сергіївна, асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної 

діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет 

88. Інноваційні технології гнучкого управління підприємствами 



Кривдик Вікторія Ігорівна, аспірант, Хмельницький національний університет (докт. 

екон. наук, проф. Рудніченко Є. М.) 

89. Критерії оцінки розрахунків з провідним управлінським персоналом як чинник 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

Клименко Я.В., здобувач, Центральноукраїнський національний технічний університет 

90. Чинники стратегічного позиціонування авіаційних підприємств України 

Ліскович Назарій Юрійович, асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств (наук. керівник: Овсак Оксана Павлівна, к.е.н., доцент, доцент 

кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств), Національний 

авіаційний університет 

91. CSR and Innovation: An integrative role for maintaining sustainability 

Нехме Мохамад Нассіф, аспірант кафедри менеджменту та оподаткування, 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (науковий 

керівник канд. екон. наук Брінь Павло Володимирович) 

92. Управлінські рішення в системі безпекоорієнтованого управління підприємствами 

Притис Вадим Ігорович, аспірант, Хмельницький національний університет (наук. 

керівник докт. екон. наук, проф. Гавловська Н. І.) 

93. Prospects of agricultural development in keda municipality on the base of existing 

cooperatives 

Sanikidze Hamlet, Phd student of Faculty of Economy and Business, Shota Rustaveli State 

University, Batumi, Georgia 

94. Корпоративна культура соціально-етичного менеджменту, як фактор підвищення 

конкурентоспроможності підприємства 

Тушевська Тетяна Володимирівна, асистент кафедри економіки, менеджменту та 

комерційної діяльності  

Агура Юлія Олександрівна, студентка групи МЕ-16, 

Центральноукраїнський національний технічний університет  

95. Загальні підходи до забезпечення фінансової безпеки комерційного банку 

Перекрест Микита Ігорович, магістрант, Запорізький національний університет ( наук. 

керівник – Шелеметьєва Т.В., доктор економічних наук, доцент) 

Національний університет «Запорізька політехніка») 

СЕКЦІЯ 6. КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

96. Personnel training and development practices as an innovative development factor of an 

organization 

Gechbaia B.N., Doctor of Economics, Associate Professor at Batumi Shota Rustaveli State 

University 

Goletiani K.G., Doctor of Business Administration, Professor at Batumi Navigation Teaching 

University 

Mushkudiani Z.I., Doctor of Business Administration, Associate Professor  at Batumi 

Navigation Teaching University 

97. Людський потенціал в умовах сучасних викликів 

Карпенко Андрій Володимирович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

економіки та митної справи, Національний університет «Запорізька політехніка» 

98. Соціальна відповідальність як визначальний фактор розвитку трудового потенціалу 

промисловості 

Левченко Олександр Миколайович, доктор економічних наук, професор кафедри 

економіки, менеджменту та комерційної діяльності 

Немченко Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної 

діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет 

99. Проблеми безробіття України в умовах коронавірусної інфекції  

Лутай Лариса Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Інститут підготовки 

кадрів державної служби зайнятості України 

https://en.wikipedia.org/wiki/Batumi
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)


100. Людський потенціал: інтегруюча складова розвитку конкурентного підприємства 

Матукова Г.І., доктор педагогічних наук, професор кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування 

Прус Н.В., кандидат економічних наук, доцент, 

Жила А.В., кандидат медичних наук, доцент, Київський національний медичний 

університет  імені О.О. Богомольця 

101. Формування організаційної культури на підприємстві 

Боришкевич Ірина Ігорівна, кандидат економічних наук, ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет ім. Василя Стефаника» 

102. COVID-19: наслідки для людського потенціалу України  в контексті інноваційно-

інвестиційних трансформацій 

Глевацька Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

103. Конкурентоспроможність і ключові компетенції персоналу в умовах цифровізації 

Заярнюк Олексій Васильович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

104. Конкурентоспроможність персоналу як складова переваг підприємства на ринку 

Коваль Л. А., к.е.н., доцент, Центральноукраїнський національний технічний університет 

105. Бенчмаркінговий підхід до удосконалення системи розвитку людських ресурсів 

Левченко Анна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

106. Розвиток людського потенціалу підприємства 

Лінькова Олена Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та 

оподаткування, Національнийтехнічнийуніверситет «Харківськийполітехнічнийінститут» 

107. Соціальна відповідальність як детермінанта подолання сучасної системної кризи 

суспільного розвитку України 

Немченко Тамара Борисівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності 

Немченко Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної 

діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет 

108. Технологія як об’єкт трансферу технологій в дослідницьких університетах 

Новікова Ірина Едуардівна, кандидат економічних наук, старший дослідник, старший 

науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

109. Визначення терміну «кадровий аудит» 

Пугаченко Ольга Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту 

та оподаткування ЦНТУ 

Пуліковська Юлія Олександрівна, студентка групи ОО-19-1,4-МЗ 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

110. Формування інформаційно-мережевої економіки: вплив на рівень 

конкурентоспроможності людських ресурсів  

Кіріченко Ольга В’ячеславівна, асистент кафедри економіки, менеджменту та 

комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет 

111. Міграційна активність молоді як чинник впливу на якість людського капіталу 

країни 

Мельнік Антон Валерійович, аспірант кафедри економіки та підприємництва (наук. 

керівник: Семикіна Марина Валентинівна, д.е.н., професор), Центральноукраїнський 

національний технічний університет  

112. Стиль та імідж сучасного керівника 

Бабіч Анна Сергіївна, студент групи МЕ-16 (наук. керівник доц. Липчанський В. О.) 

113. Технології формування іміджу політичного лідера 

http://moodle.kntu.kr.ua/user/view.php?id=12711&course=1736


Шиян Єлизавета Олександрівна, студентка групи МЕ-16 (наук. керівник доц. 

Липчанський В. О.) 

114. Регулювання міграційних процесів 

Сухоярська Ірина Віталіївна, слухач Кіровоградська Мала академія наук учнівської 

молоді (науковий керівник Пугаченко О. Б., кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ) 

СЕКЦІЯ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ 

115. Європейський досвід впровадження ефективних інструментів для роботи з 

клієнтами 

Маковоз Оксана Сергіївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

116. інформаційна прозорість як фактор конкурентоспроможності суб’єктів національної 

економіки 

Більська Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри  

економічної теорії, маркетингу та національної економіки, Класичний приватний університет 

117. Аналіз митних ризиків як інструмент оптимізації інформаційної взаємодії 

вітчизняних підприємств з митними органами 

Рудніченко Є. М., доктор економічних наук, професор, Хмельницький національний 

університет 

Гавловська Н.І., доктор економічних наук, професор, Хмельницький національний 

університет  

Кримчак Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 

менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, Хмельницький національний 

університет 

118. Просування товарів на промисловому ринку за допомогою інтернет-комунікацій 

Вишневська В. А., к. е. н., доцент Центральноукраїнський національний технічний 

університет  

119. Організаційні регламенти з обліку 

Волот Олена Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет 

«Чернігівська політехніка»  

Вертійко Артем Андрійович, магістр, Національний університет «Чернігівська 

політехніка» 

120. Методичні підходи до оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємств в 

умовах невизначеності 

Глущенко Ярослава Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Зробок О.О., студент факультету менеджменту та маркетингу, КПІ імені Ігоря 

Сікорського 

121. Моделювання епідемій 

Загреба М.М., к.е.н., доцент 

Михалевська Ю.Г. студентка групи ОО 19 3-СК, ЦНТУ 

122. Життєвий цикл інформаційної системи управління підприємством: традиційний та 

сучасний підходи 

Нетреба Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

123. Розвиток електронної комерції як фактор підвищення конкурентоспроможності 

підприємств 

Ніколаєв І. В., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної 

кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет 

124. It-innovations in agriculture-industrial sector of Ukraine 

http://moodle.kntu.kr.ua/user/view.php?id=12733&course=1736


Доренська Анна Олександрівна асистент кафедри економіки, менеджменту та 

комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет 

Вакуленко Дар’я Олександрівна, студентка групи АГ-16-1 

125. Облікове забезпечення інноваційної діяльності підприємства 

Костенко Валентина Георгіївна, асистент кафедри бухгалтерського обліку, 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

126. Створення блогу і його розвиток: у чому переваги для бізнесу  

Тушевська Тетяна Володимирівна, асистент кафедри економіки, менеджменту та 

комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет  

Мартинюк Володимир Миколайович , студент групи ПА-16  

127. Эконометрическое моделирование эффективности деятельности многопрофильных 

фермерських хозяйств 

Утанов Б. К., аспирант, Ташкентский финансовый институт 

128. Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні 

Шевчук М. О., аспірант ЦНТУ 

129. Веб-сайт, як частина фірмового стилю компанії 

Тіхомірова Леся Олександрівна, студентка групи ПА-16 (наук. керівник Тушевська Т. В.) 

130. Використання контент-аналізу в процесі проведення моніторингових досліджень 

Хільченко Сергій Вікторович, студент групи МЕ-16 (наук. керівник Тушевська Т. В.) 

131. Зарубіжний досвід розбудови інформаційної інфраструктури інноваційних систем 

Геселева Наталія Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри цифрової 

економіки та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний 

університет 

Шестакова Поліна Юріївна, студентка Київський національний торговельно-економічний 

університет 

 

2. Схвалити резолюцію за результатами роботи ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» 

(додаток до протоколу). 

3. Взяти до уваги у подальших наукових дослідженнях та розробках сформульовані 

під час роботи конференції пріоритетні завдання стосовно формування 

конкурентоспроможних моделей інноваційного розвитку економіки України та її регіонів. 

4. Визнати задовільною роботу ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» (14 квітня 2020 

року, м. Кропивницький) та закрити пленарне засідання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ 

проректор з наукової роботи, 

д.т.н., професор  О.М. Левченко 

 

СЕКРЕТАР 

асистент кафедри економіки,  

менеджменту та комерційної діяльності  А.О. Дóренська 
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