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Регламент роботи конференції

7 вересня
ВЕЛИКА ЗАЛА
(ПК "Політехнічний", 2й поверх)
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Реєстрація учасників
Відкриття форуму
Привітальне слово від ВР України (Лілія Михайлівна Гриневич Голова Комітету з питань
науки і освіти ВР України)
Привітальне слово від Одеської обласної Ради (Шмушкович Михайло Володимирович,
Голова Одеської обласної ради)
Привітальне слово від МОН України (Чайка Дар'я Юріївна к.г.н., начальник відділу
трансферу технологій Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій)
Привітальне слово від НАН України (Маліцький Борис Антонович, д.е.н., проф., директор
Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН
України)
Привітальне слово від Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
(Котлубай Олексій Михайлович д.е.н., проф., заст. директора Інституту проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень, зав. відділу ринку транспортних послуг)
Привітальне слово від ОНПУ (Оборський Геннадій Олександрович, д.т.н., проф., в.о.
ректора ОНПУ)
Перше Пленарне засідання конференції
Маліцький Борис Антонович, д.е.н., проф., директор Центру досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
«Современные украинские кризисы в контексте проблем инновационного развития
страны»
Чайка Дар’я Юріївна, к.г.н., начальник відділу трансферу технологій Департаменту
інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України
«Інноваційна діяльність в Україні – стан, проблеми, вдосконалення нормативноправового поля»
Сухотеріна Любов Іванівна, д.і.н. проф., зав. каф. кафедри політології ОНПУ,
Філиппова Світлана Валеріївна, д.е.н., проф. директор інституту бізнесу, економіки та
інформаційних технологій ОНПУ
«Становлення і розвиток підготовки економістів в ОНПУ в контексті соціальних
процесів: інтелектуальна історія і колективна біографія»
Соловйов В’ячеслав Павлович, д.е.н., проф., заступник директора з наукової роботи
Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН
України
«О некоторых синергетических принципах формирования моделей экономического
развития»
Дєдков Сергій Маратович, к.е.н., доцент заступник директора з наукової роботи Центру
системного аналізу та стратегічних досліджень Національної академії наук Бєларусі
Щербін В’ячеслав Костянтинович, к.філ.н., завідуючий сектором інноваційного розвитку
галузей Центру системного аналізу та стратегічних досліджень Національної академії наук
Бєларусі
«Критерии участия Республики Беларусь в международных проектах инновационной
модернизации»
Кава брейк, хол 3 поверху
Єгоров Ігор Юрійович, д.е.н., проф., завідувач відділу інноваційної політики, економіки і
організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України
Черненко Світлана Миколаївна, к.е.н., старший науковий співробітник відділу
інноваційної політики, економіки і організації високих технологій ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України
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Дубинський Єгор Петрович, к.е.н., радник віце-президента НАН України
«Основні положення Національної доповіді Україна-2020»
Макаренко Ігор Петрович, к.е.н., старший науковий співробітник Центру досліджень
науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, директор
16:20 інституту еволюційної економіки
«Космическая отрасль – точка инновационного роста (?) Кризис отрасли и пути его
преодоления»
Патрік Едуард Ісаакович, д.т.н., проф., голова правління Міжнародної Академії
менеджменту та технологій INTAMT (Німеччина),
16:40 Нікітін Юрій Володимирович, директор, член правління Міжнародної Академії
менеджменту та технологій INTAMT (Німеччина)
«Основные факторы, обеспечивающие инновационное развитие экономики Германии»

8 вересня
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ВЕЛИКА ЗАЛА
(ПК "Політехнічний", 2й поверх)
Друге Пленарне засідання конференції
Харазішвілі Юрій Михайлович, д.е.н., с.н.с., експерт з макроекономічного прогнозування,
досліджень тіньової економіки та економічної безпеки
«Сучасний стан та стратегічні орієнтири інноваційної безпеки Одеської області»
Землянкін Анатолій Іванович, Інститут економіки промисловості НАН України,
Підоричева Ірина Юріївна, к.е.н., завідувач відділом проблем інноваційно-інвестиційного
розвитку промисловості Інституту економіки промисловості НАН України,
Князєв Святослав Ігорович, Інститут економіки промисловості НАН України
«Щодо перспектив інноваційного оновлення економіки Донбасу»
Лазарєва Євгенія В’ячеславівна, д.е.н., доцент, ст. науков. співробітник Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
«Методологічні засади подолання диспропорцій розвитку інноваційно-активного
підприємництва»
Денисюк Володимир Антонович, к.т.н., старший науковий співробітник Центру досліджень
науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
«Аналіз структури зовнішньої торгівлі товарами за рівнем технологічної
інтенсивності в Одеській області»
Кава-брейк, хол 3 поверху
Мальцев Володимир Самсонович, старший науковий співробітник ДУ «Інноваційний
центр НАН України»,
Кореняко Геннадій Іларіонович, к.х.н., директор ДУ «Інноваційний центр НАН України»
«Інноваційна активність підприємств в ЄС та Україні»
Козловська Жанна Архипівна, директор ТОВ «Інститут експертизи та управління
власністю» «Комерціалізація і вартісне оцінювання патентованих технічних рішень на
стадії НДДКР»
Балуєва Ольга Володимирівна, д.е.н., доцент, проректор з наукової роботи Донецького
державного університету управління (м. Маріуполь)
«Розвиток «зеленої економіки» як стратегічний пріоритет держави»
Лисюк Володимир Митрофанович, д.е.н., проф., зав. відділом ринкових механізмів та
структур ІПРЕЕД НАН України
«Інтеграція України у світову економічну систему: теорія та інституційне
забезпечення»
Михайло Павлович Фрейдлін, к.е.н., експерт з питань інноваційної економіки
«IQ инновационного мира (о новой информационно-коммуникационной системе)»
Обід. Кафе «Чайка», 2й поверх ГУК
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Секційні засідання XX Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції
«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»
Секція 1.
Інноваційний розвиток економіки як стратегічний пріоритет держави
Бондар-Підгурська Оксана Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнесадміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
«Оцінка, напрями підвищення та резерви ефективності сталого інноваційного
соціально-орієнтованого розвитку економіки України»
Булкін Ігор Олексійович, к.е.н., с.н.с., завідуючий лабораторією Центру досліджень
науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
«Експертна оцінка нормативних положень, що регулюють процеси фінансування
науково-технічної діяльності в проектах Закону України «Про наукову та науковотехнічну діяльність»
Варчук Оксана Анатоліївна, Одеський національний політехнічний університет
Смоквіна Ганна Анатоліївна, Одеський національний політехнічний університет
«Проблеми регулювання інноваційно-інвестиційних процесів в Україні»
Захарченко Віталій Іванович, д.е.н., проф., Одеський національний політехнічний
університет
«Ключові моменти функціонування інноваційно-інвестиційної економіки»
Ковтуненко Ксенія Валеріївна, д.е.н., доцент, завідувач кафедрою менеджменту
зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності ОНПУ
Ковтуненко Юрій Володимирович, к.е.н., старший викладач кафедри обліку, аналізу і
аудиту ОНПУ
«Динаміка і напрямки інноваційного розвитку промислових підприємств України»
Козловський Ігор Валентинович, аспірант, молодший науковий співробітник ДУ
«Інститут економіки та прогнозування НАНУ»
«Оцінка інноваційного розвитку державного сектора. Досвід ЄС»
Мамонтенко Наталія Сергіївна, асистент кафедри МЗЕІД ОНПУ
«Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні»
Кава брейк, хол 3 поверху
Сенченко Василь Васильович, к.т.н., с.н.с., старший науковий співробітник Центру
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
«Інформаційна політика України та проблеми, що призводять до загроз національній
безпеці»
Соснов Олександр Сергійович, аспірант Центру досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
«Мультиплікативні ефекти інновацій: макроекономічна сутність та проблеми
вивчення»
Дискусія
9 вересня

ВЕЛИКА ЗАЛА
(ПК "Політехнічний", 2й поверх)
Секція 2.
Регіональний аспект інноваційної діяльності: конкурентоспроможність, економічна безпека,
взаємодія влади, науки та бізнесу
Зинюк Олег Дмитрович, к.т.н., доцент, директор Західного наукового центру
Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України
Романюк Роман Романович, к. ф.-м. н., с.н.с., завідувач відділу прогнозування науково10:00
освітнього та інноваційного розвитку Західного наукового центру Національної академії
наук України і Міністерства освіти і науки України
Ригайло Святослава Яківна, Хомин Марія Григорівна, Західний науковий центр
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Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України
«Роль регіональних наукових центрів в інноваційному розвитку регіонів»
Вовченко Олена Владиславівна, аспірант Центру досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
«Деякі аспекти забезпечення національної безпеки держави: вплив інноваційної
діяльності»
Заєць Роман Васильович, к.е.н., с.н.с.
«Мировоззренческие истоки преобразований науки и инноватики для построения
экоустойчивого общества»
Ілляшенко Сергій Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедрою маркетингу та
управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету
Шипуліна Юлія Сергіївна, Ілляшенко Наталія Сергіївна
«Інноваційна культура суспільства як соціокультурний механізм активізації
інноваційної діяльності»
Казимир Володимир Вікторович, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи
Чернігівського національного технологічного університету
Шкарлет Сергій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет
«Інноваційні перспективи чернігівського регіону через призму взаємодії влади, науки та
бізнесу»
Лучик Світлана Дмитрівна, д.е.н., завідуючий кафедрою обліку і аудиту Чернівецького
торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Лучик Маргарита Василівна, к.е.н., керуючий відділенням ПАТ "Креді-Агріколь", м.
Київ
«Економічна безпека сільського господарства: ризики її забезпечення»
Мальцев Володимир Самсонович, старший науковий співробітник ДУ «Інноваційний
центр НАН України»
Кореняко Геннадій Іларіонович, к.х.н., директор ДУ «Інноваційний центр НАН України»
«Використання показників CIS для аналізу інноваційної активності підприємств у
регіонах України»
Маслак Олександр Олександрович
Дорошкевич Катерина Олегівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного
підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»
«Моделювання кластеризації економіки у регіональному аспекті інноваційного
розвитку»
Панухник Олена Віталіївна, д.е.н., проф., завідувач кафедрою економіки та фінансів
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
«Роль університетів у кластері «ОСВІТА-БІЗНЕС-ВЛАДА»: можливості забезпечення
території фахівцями європейського рівня для розвитку регіональної інноваційної
інфраструктури»
Продіус Юлія Іванівна, к.е.н., доцент, доцент ОНПУ
«Особливості управління міжнародною конкурентоспроможністю регіону»
Шатило Олексій Анатолійович, к.н.держ.упр., Директор Департаменту економічного
розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської обласної державної
адміністрації
«Стратегічне планування економічного розвитку на регіональному рівні: досвід
житомирської області»
11:20 Дискусія
Секція 3.
Проблеми розвитку сучасного інноваційного підприємництва та підготовка кадрів в умовах
індустріальної модернізації економіки
Вітренко Юрій Миколайович
Ковтунець Володимир Віталійович, к.ф.-м.н., доцент, заступник директора з наукової
11:30
роботи Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
«Освітня діяльність в умовах ринкової економіки»
Герасимова Людмила Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки
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підприємств ОНПУ
«Управління логіcтичними ланцюгами: практика застосування в інноваційних
проектах»
Городецька Тетяна Борисівна, к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту ОНПУ
Бровкова О.Г., к.е.н., доцент кафедри менеджменту ОНПУ
Атанасов Микола Віталійович, студент ОНПУ
«Use of CVP-analysis as an element of the enterprise cost management»
Гуменюк Аліна Юріївна, аспірант Центру досліджень науково-технічного потенціалу та
історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
«Динаміка показників кадрової складової діяльності аспірантури і докторантури»
Задорожнюк Наталія Олексіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічних систем і
управління інноваційним розвитком ОНПУ
«Проблеми і шляхи активізації науково-дослідної та інноваційної діяльності молоді
України»
Захарченко Наталя В’ячеславівна., к.е.н., старший викладач кафедри економіки та
моделювання ринкових відносин Інституту інноваційної та післядипломної роботи
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
«Венчурне підприємництво в умовах реалізації інноваційної моделі розвитку економіки
України»
Козакова Олена Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент ОНПУ
Козаков Віктор Вікторович, магістрант ОНПУ
«Формування кадрового потенціалу в умовах модернізації економіки»
Меркулов Микола Миколайович, д.е.н., доцент, кафедра економіки та управління
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
«Прикладні аспекти теорії прийняття рішень в процесі вдосконалення управління
підприємством»
Мойсеєнко Юрій Валентинович., магістрант Київського університету права
Національної академії наук України, підприємець, юрист, оцінювач
«Архаїчні норми законодавства про працю як фактор стримування інноваційного
розвитку підприємств»
Онюшева Ірина Валеріївна, Університет міжнародного бізнесу, Казахстан
«Innovation development in entrepreneurship: the concept, models and interrelations with
business scale»
Патрік Едуард Ісаакович, д.т.н., проф., голова правління Міжнародної Академії
менеджменту та технологій INTAMT (Німеччина)
Нікітін Юрій Володимирович, директор, член правління Міжнародної Академії
менеджменту та технологій INTAMT (Німеччина)
Соломінскі Олена Феліксовна, к.е.н., Міжнародна Академія менеджменту та технологій
INTAMT (Німеччина)
«Зарубежные стажировки в системе дополнительного профессионального
образования»
Полянська Алла Степанівна, Івано-Франківський національний технічний університет
нафти та газу
Савка Юлія Василівна, Івано-Франківський національний технічний університет нафти
та газу
«"Бюджетування з нуля" як технологія управління інноваційною діяльністю
підприємств»
Попович Олександр Сергійович, д.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Центру
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
Костриця Олена Петрівна, молодший науковий співробітник Центру досліджень
науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
«К оценке возможностей кадрового потенциала украинской науки»
Слава Світлана Степанівна, к.е.н., професор кафедри економіки підприємства
Ужгородського національного університету, Закарпатський регіональний центр соціальноекономічних та гуманітарних досліджень НАН України
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13:00

15:30

8

«Передумови та цільова концепція функціональності трикутника знань в Україні:
роль університетів»
Смоквіна Ганна Анатоліївна, к.е.н., доцент, кафедра обліку, аналізу та аудиту ОНПУ
«Теоретичні основи визначення сутності загальновиробничих витрат в системі
бухгалтерського обліку промислових підприємств»
Таран Георгій Владиленович, аспірант ОНПУ
«Інноваційна модель розвитку промислового підприємства в сучасних умовах
господарювання»
Царенко Ілона Олександрівна, аспірант Кіровоградського національного технічного
університету
«Проблеми підготовки висококваліфікованих кадрів ВНЗ України в умовах формування
інноваційної моделі економіки та напрями їх вирішення»
Чередниченко Володимир Анатолійович, ОНПУ
«Продуктові інновації конкурентоспроможної фірми»
Обід. Кафе "Чайка", 2й поверх ГУК
Ширяєва Людмила Володимирівна, д.е.н., проф., зав. кафедрою обліку, фінансів та
аудиту ОНПУ
«Підвищення якості мотивації персоналу на підприємстві»
Чайковський Ілля Анатолійович, к.м.н., головний науковий співробітник Інституту
кібернетики НАН України
Денисюк Володимир Антонович, к.т.н., с.н.с., старший науковий співробітник Центру
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
Наконечна Тетяна Борисівна
«Мініатюрні кардіографи для індивідуального використання та перспективи
створення мережи дистанційної кардіодіагностики в Україні»
Дискусія
Секція 4.
Галузеві особливості інноваційної діяльності та міжнародне співробітництво
в інноваційній сфері
Баришевська Інна Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту
Миколаївського національного аграрного університету
«Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств»
Бутук Олександр Ілліч, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічних систем і управління
інноваційним розвитком ОНПУ
«Чергові випробування чи тупик спекулятивно-олігархічної глобалізації»
Губарєва Юлія Андріївна, керівник відділу з реклами ТОВ «ФОРТУНА ГРУП ЛТД»
(Офіційний дилер Honda та Peugeot в м. Одесі
«Сприйняття візуальної інформації споживачем»
Дубініна Марина Вікторівна, д.е.н., професор Миколаївського національного аграрного
університету
Потриваєва Наталія Володимирівна, д.е.н., професор Миколаївського національного
аграрного університету
Ксьонжик Ірина Володимирівна, д.е.н., доцент Миколаївського національного аграрного
університету
«Обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку аграрного сектору економіки»
Калюжна Олена Вячеславівна, Миколаївський національний аграрний університет
Христенко Ольга Андріївна, Миколаївський національний аграрний університет
Жорова Алла Миколаївна, Миколаївський національний аграрний університет
«Напрями активізації та впровадження інновацій в аграрних підприємствах»
Коваленко Олександр Михайлович, д.е.н., доцент, доцент ОНПУ
Станіславик Олена В’ячеславівна, к.е.н., доцент, доцент ОНПУ
«Стратегічні аспекти інноваційного розвитку підприємств харчової галузі на
принципах вертикальної інтеграції»
Кухарчик Валентина Георгіївна, к.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник ІПРЕЕД
НАН України

18:00

Кухарчик Олексій Геннадійович, аспірант ІПРЕЕД НАН України
«Механізм забезпечення транспортної політики в ЄС»
Лаповський Дмитро Михайлович, молодший науковий співробітник Центру досліджень
науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
«Проблеми розвитку фондового ринку України»
Новаківський Ігор Іванович, к.е.н., доцент, доцент Національного університету
"Львівська політехніка"
«Інноваційні перетворення на основі вітчизняної ІТ-галузі як стратегічний пріоритет
розвитку України»
Панухник Яна Геннадіївна, аспірант Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя
«Стратегічний підхід до управління приладобудівним підприємством в муніципальній
економічній системі»
Слободянюк В.П., ОНПУ
«О необходимости уточнения объемов инвестирования в проекты водного хозяйства»
Стадник Валентина Василівна, Хмельницький національний університет
Головчук Олександр Володимирович, аспірант Хмельницького національного
університету
«Пріоритети менеджменту якості співвідносно цілей інноваційного розвитку
підприємств промислового сектора національної економіки»
Чебан Юлія Юріївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Миколаївського
національного аграрного університету
Сирцева Світлана Володимирівна, Миколаївський національний аграрний університет
Горбач Світлана Олексіївна, Миколаївський національний аграрний університет
«Формування соціально-трудових відносин для забезпечення інноваційного розвитку
аграрних підприємств»
Швагірева В.С., старший викладач, кафедра МЗЕІД ІБЕІТ Одеський національний
політехнічний університет
Карпчук А.О., Одеський національний політехнічний університет
«Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіонів на інноваційній
основі»
Шебаніна Олена Вячеславівна, Миколаївський національний аграрний університет
Галунець Наталія Іванівна, Миколаївський національний аграрний університет
«Міжнародне співробітництво аграрних підприємств у сфері інноваційної діяльності»
Дискусія
10 вересня

10:00-13:00
14:00-18:00

10:00-13:00

Ділові зустрічі
Культурна програма
11 вересня
Заключне пленарне засідання форуму.
Підведення підсумків роботи, ухвалення рекомендацій.
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