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Регламент роботи конференції 
 

7 вересня 
ВЕЛИКА ЗАЛА 

(ПК "Політехнічний", 2й поверх) 

11:00- 
13:00 

Реєстрація учасників 

Відкриття форуму 

13:10 
Привітальне слово від ВР України (Лілія Михайлівна Гриневич  Голова Комітету з питань 
науки і освіти ВР України) 

13:20 
Привітальне слово від Одеської  обласної  Ради (Шмушкович Михайло Володимирович, 
Голова Одеської обласної ради) 

13:30 
Привітальне слово від МОН України (Чайка Дар'я Юріївна к.г.н., начальник відділу 
трансферу технологій Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій)  

13:40 

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) 

13:50 
Привітальне слово від ОНПУ (Оборський Геннадій Олександрович, д.т.н., проф., в.о. 
ректора ОНПУ)  

Перше Пленарне засідання конференції 

14.00 

Маліцький Борис Антонович, д.е.н., проф., директор Центру досліджень науково-
технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України  
«Современные украинские кризисы в контексте проблем инновационного развития 
страны» 

14:20 

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 нормативно-
правового поля» 

14:40 

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» 

15:00 

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» 

15:20 

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» 

15:40 Кава брейк, хол 3 поверху 

16:00 

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  
Дубинський Єгор Петрович, к.е.н., радник віце-президента НАН України 
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«Основні положення Національної доповіді Україна-2020» 

16:20 

Макаренко Ігор Петрович, к.е.н., старший науковий співробітник Центру досліджень 
науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, директор 
інституту еволюційної економіки  
«Космическая отрасль – точка инновационного роста (?) Кризис отрасли и пути его 
преодоления» 

16:40 

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)  
«Основные факторы, обеспечивающие инновационное развитие экономики Германии» 

 
 

8 вересня 
 

ВЕЛИКА ЗАЛА  
(ПК "Політехнічний", 2й поверх) 

Друге Пленарне засідання конференції 

10:00 
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» 

10:20 

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» 

10.40 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» 

11.00 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» 

11:20 Кава-брейк, хол 3 поверху 

11:40 

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» 

12:00 Козловська Жанна Архипівна, директор ТОВ «Інститут експертизи та управління 
власністю»  
«Комерціалізація і вартісне оцінювання патентованих технічних рішень на стадії 
НДДКР» 

12.20 
Балуєва Ольга Володимирівна, д.е.н., доцент, проректор з наукової роботи Донецького 
державного університету управління (м. Маріуполь)  
«Розвиток «зеленої економіки» як стратегічний пріоритет держави» 

12:40 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» 

13:00 Михайло Павлович Фрейдлін, к.е.н., експерт з питань інноваційної економіки 
«IQ инновационного мира (о новой информационно-коммуникационной системе)» 

13:30 Обід. Кафе «Чайка», 2й поверх ГУК  
 

Панельні засідання ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка: реалії часу і 
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перспективи» 
МАЛА ЗАЛА  

(ПК "Політехнічний", 3й поверх) 
Панель 1  

«Інвестиції в малі міста: проблеми і практика» 
(модератор  Логвінов В.Г.) 

15:00 
Логвінов В.Г., начальник Центру технологій електронного урядування ОНПУ 
«Що і як шукають інвестори? Як найти інвестора?» 

15:20 
Логвінов В.Г., начальник Центру технологій електронного урядування ОНПУ  
«Перешкоди на шляху залучення інвестицій, больові точки роботи з інвесторами» 

15:40 

Тільманн Гесс, менеджер проектів, СІМ-менеджер Служби старших експертів Міністерства 
економіки Німеччини  
«Досвід Служби старших експертів у формуванні інвестиційного клімату малого міста 
( на прикладі м. Березівка Одеської області)» 

16:00 Кава брейк, хол 3 поверху 

16:15 
Маргащук С.В., заступник директора Одеського регіонального центру з інвестицій і 
розвитку 
«Обслуговування іноземних інвесторів – як це працює» 

16:30 
Маргащук С.В., заступник директора Одеського регіонального центру з інвестицій і 
розвитку 
«Основні етапи обслуговування зарубіжних інвесторів» 

16:45 Дискусія 
 

9 вересня 
 

МАЛА ЗАЛА (ПК "Політехнічний", 3й поверх) 
Панель 2  

«Маркетингові технології інноваційного розвитку»  
(модератор  Окландер М.А.) 

10:00 
Чукурна О.П., к.е.н., доцент кафедри маркетингу ОНПУ  
«Маркетингове ціноутворення в умовах інноваційного розвитку економіки» 

10:15 
Холостенко Є., керівник відділу просування в Інтернет Веб-студії «Da Vinci» 
«Лідогенерація як технологія інноваційного розвитку підприємств» 

10:30 
Яшкіна О.І., д.е.н., доцент кафедри маркетингу ОНПУ  
«Маркетингові дослідження в визначенні проривних і радикальних інновацій» 

10:45 
Дудник І., бренд-менеджер з розширення ринків збуту компанії «Red Head Family 
Corporation и MIRS Corporation for people» 
«Бренд-менеджмент як джерело інноваційних маркетингових технологій» 

11:00 
Златова І.О., асистент кафедри маркетингу ОНПУ  
«Латеральний маркетинг в підвищенні інноваційної активності підприємств» 

11:15 
Губарєва Ю.А., керівник відділу реклами дилера компанії Хонда «Фортуна Груп ЛТД» 
«Нейромаркетинг автомобілебудівних підприємств» 

11:30 
Алєкперов Е., керівник Інтернет-магазину armored.com.ua 
«Точки контакту з покупцями в e-комерції» 

11:45 
Сенатос С., головний спеціаліст по SEO-оптимізації Інтернет-магазину armored.com.ua 
«Просування підприємств в Інтернет» 

Панель 3  
«Сучасні технології економіко-математичного та комп’ютерного моделювання соціально-

економічних процесів» 
(модератор Соколовська З.М.) 

13:30 
Соколовська З.М. проф., д.е.н., зав. каф. ЕКІТ ОНПУ  
«Моделі системної динаміки як база прийняття управлінських рішень» 

13:50 
Клепікова О.А. к.е.н., доцент каф. ЕКІТ ОНПУ 
 «Моделі системної динаміки в управлінні страховими компаніями» 
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14:05 

Паламарчук В.І., к.в.н., доцент Одеського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України 
Лінгур Л.М., старший викладач каф. ЕКІТ ОНПУ      
«Класифікація загроз економічної безпеки підприємства» 

14:20 
Комліченко Д.С. аспірантка  каф. ЕКІТ ОНПУ      
«Моделювання бізнес-процесів фірми 1С:Франчайзі на базі методу системної динаміки» 

14:30 
Андрієнко В.М.  к.е.н., доцент каф. ЕКІТ ОНПУ  
«Проблема пошуку шляхів для визначення індикаторів-передвісників кризових ситуацій» 

14:45 
Тулякова А.Ш. аспірантка ОНУ ім. І.І.Мечнікова  
«Моделювання та аналіз показників складності динаміки фондових ринків» 

14:55 
Журан О.А. к.е.н., доцент каф. ЕКІТ ОНПУ  
«Кластерізація як ефективний інструмент забезпечення конкуренто-спроможності» 

15:10 
Тарасевич А.П. аспірантка ОЕНУ  
«Аналіз та оцінка фінансово-економічного стану кондитерських підприємств України  
на основі метрик відстані та подібності» 

Панель 4  
«Інноваційний розвиток регіонів України:  

теорія, практика, механізми» 
(модератор Забарна Е.М.) 

15:30 
Чередниченко В.А., к.е.н., доцент каф. ЕСіУІР 
«Українська практика впровадження інновацій в державній регіональній політиці» 

15:50 
Козакова О.М., к.е.н., доцент каф. ЕСіУІР 
«Сучасні проблеми сталого регіонального розвитку в Україні» 

16:10 
Кухарчик В.Г., к.е.н., доцент каф. ЕСіУІР 
«Конкурентоспроможність морських кадрів України на міжнародному ринку праці» 

16:30 
Танасенко М.О., ст. викладач каф. ЕСіУІР 
«Просторовий підхід до соціально-економічного розвитку регіону» 

16:45 
Забарна Е.М., д.е.н., проф. зав. каф. ЕСіУІР 
«Формування інтегрованої інноваційно-інвестиційної системи регіону» 

17:00 Дискусія 
 
 

10 вересня 
 

10:00 
Аверіхіна Т.В., ОНПУ 
«Екологічна складова конкурентоспроможності» 

 

Акименко Н.В., к.е.н., доцент, ОНПУ 
Хуссаін Камал Ідріз (Велика Британія) 
«Перспективи вступу України до європейського союзу: економічний та громадський 
погляди» 

 

Акулюшина М.О., к.е.н., ОНПУ 
Кобальчинська Є.О., ОНПУ 
Киртока М.М., ОНПУ 
«Нові підходи до управління інвестиційною діяльністю підприємств в умовах 
нестабільної економіки» 

 
Арапова О.М., ОНПУ 
«Впровадження та перспективи використання компетентнісного підходу в кадровій 
політиці державних служб» 

 

Артамонова Н.С., к.е.н., доцент, ОНПУ 
Є.В. Артамонов 
«Краудтехнології як інноваційна складова системи сучасного публічного 
адміністрування» 

 
Балахонова О.В., д.е.н., доцент, Вінницький соціально-економічний інститут Університету 
«Україна» 
«Напрямки вдосконалення системи управлінської звітності на підприємстві» 
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Бальтюкевич В.В., ОНПУ 
«Інноваційний розвиток як фактор підвищення конкурентоспроможності 
промислового підприємства» 

 
Барабаш О.О., к.е.н., ОНПУ 
Барабаш Т.М., ОНЕУ 
«Проблемні питання управління якістю підготовки фахівців»  

 
Безнос С.В., ОНПУ 
Серпіонова Т.А., ОНПУ 
«Важливість управління витратами та їх зниження на цукровому підприємстві» 

 
Безнощенко Н.О., ОНПУ 
«Наукові підходи до розробки стратегії забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства» 

 
Богаченко Я.В., ОНПУ 
Дискіна А.А., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Формування конкурентоспроможності на підприємстві» 

 
Бондаренко С.А., к.е.н., Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
НАН України 
«Інновації виноробних підприємств: типи, особливості, специфіка» 

 
Будорацька Т.Л., ОНПУ  
Журавльова Н.М., ОНПУ 
«Попередня обробка початкової інформації в задачах прогнозної екстраполяції» 

 

Бундюк А.М., к.т.н., доцент, ОНПУ  
Сабіна Алієва, ОНПУ 
«Про формування керуючих впливів на інвестиційний процес виробничого 
підприємства» 

 
Бутук О.І., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Тимчасові труднощі чи євроінтеграційна пастка» 

 
Ван Тао, к.е.н., Пекінський транспортний університет, Китайска Народна Республика 
«Формування креативного персоналу на підприємствах» 

 
О.А.Варчук, ОНПУ 
Чан Тхі Тхань (В’єтнам) 
«Визначення етапів та стадій повного інноваційного процесу» 

 
Волкова Н.І., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Концептуальні основи економічних реформ» 

 
Волощук Л.О., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Тенденції розвитку промисловості України: стан та перспективи» 

 
Герасимова Л.М., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Логістичні стратегії та конкурентоспроможність підприємств» 

 
Губарева Ю.А., Начальник отдела рекламы официального дилера Honda в  г. Одесса 
ООО «ФОРТУНА ГРУП ЛТД» 
«Аудиомаркетинг: инструменты и перспективы» 

 
Єпіфанова І.М., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Висвітлення значення та основних проблем використання нематеріальних активів 
підприємства» 

 
Журан Е.А., к.э.н., доцент, ОНПУ 
«Кластеризация как эффективный инструмент обеспечения конкурентоспособности» 

 
Забарна Е.М., д.е.н., проф., ОНПУ 
«Ефективне управління інноваційною діяльністю в сучасних умовах» 

 
Задорожнюк Н.О., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Психологічні засоби та прийоми реалізації суспільних інновацій» 

 
Заєць М.А., к.е.н., доцент, ОНПУ 
Захарченко О.В., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Фактори формування пропозиції на ринку органічної агропродовольчої продукції» 

 
Замазій О.В., Хмельницький національний університет 
«Імідж в системі ціннісно-орієнтованого управління промисловим підприємством» 



 8

 
Замлинська О.В., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Шляхи підвищення ефективності маркетингових комунікацій у інтернет просторі» 

 

Захарченко В.І., д.е.н., проф., ОНПУ 
Топалова І.А., Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
«Напрями підвищення ефективності збутової політики машинобудівного 
підприємства» 

 
Захарченко Н.В., к.е.н., ОНУ 
«Характер управління високотехнологічним виробництвом у сучасних умовах» 

 

Івченко І.Ю., к.е.н., доцент, ОНПУ 
Чугунов А.А., к.е.н., доцент, ОНПУ 
Труфанова Т.П., ОНПУ 
«Моделювання діяльності логістичної системи підприємства»  

 

Іванова Л.О., д.т.н., проф., ОНАХТ 
Козловська Ж.А., заслуженный оценщик УОО 
Малих С.В., к.э.н., доцент, директор ІСОМаш  
«Коммерциализация и стоимостное оценивание патентуемых технических решений 
на стадии ниокр» 

 
Карпенко Л.М., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Порядок проведення аналізу показників інноваційного процесу на підприємстві: 
взаємозв’язок складових» 

 
Кірсанова В.В., к.е.н, доцент, ОНПУ 
«Аналіз технологічно-структурних зрушень у промисловості України» 

 
Коваленко О.М., д.е.н., доцент, ОНПУ 
Станіславик О.В., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Роль бізнес-планування в залученні іноземних інвестицій» 

 
Kovalenko S.V., Kirovograd National Technical University 
 «Problems of formation the labor potential of the agricultural sector in the conditions of 
financial and economic crisis» 

 
Ковалик О.А., ОНПУ 
«Сучасний стан державної підтримки малого підприємництва» 

 
Ковтуненко Ю.В., к.е.н., ОНПУ 
Ковтуненко К.В., д.е.н., доцент, ОНПУ 
«Інноваційна діяльність в функціонуванні сучасного підприємства» 

 
Козакова О.М., к.е.н, доцент, ОНПУ 
«Комунікація як засіб інноваційного розвитку» 

 
Козлов И.Л., к.т.н., доцент, ОНПУ 
«Переоценка безопасности атомной энергетики Украины в экстремальных условиях 
для обеспечения национальной независимости и безопасности» 

 
Колотова Н.Б., ОНПУ 
«Концептуальний підхід до маркетингу інноваційних проектів машинобудівних 
підприємств» 

 
Котенко Т.М., к.е. н., доцент, Кіровоградський національний технічний університет 
Лум’яник В.С., Кіровоградський національний технічний університет 
«Проблеми державної підтримки суб’єктів господарювання: сучасні тенденції» 

 

Котенко Т.М., к.е.н., доцент, Кіровоградський національний технічний університет 
Риндіна Д.С., Кіровоградський національний технічний університет 
«Проблемні питання кредитування фізичних осіб банками України (регіональний 
аспект)» 

 
Кухарчик В.Г., к.е.н., Інститут проблем ринку та економіко-екологічної безпеки 
Кухарчик О.Г., Інститут проблем ринку та економіко-екологічної безпеки 
«Перспективи розвитку транспортного комплексу України» 

 
Кухарчик О.Г., Інститут проблем ринку та економіко-екологічної безпеки 
«Морські порти в системі мультимодальних перевезень» 

 
Лапін О.В., к.е.н., доцент, ОНПУ 
Велієва Майа (Туркменістан) 
«Інтелектуальна власність, як важлива складова інноваційного розвитку економіки» 
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11 вересня 
 
 

10:00 
Левандовська І.В., ОНПУ 
«Формування кадрового потенціалу підприємств машинобудівної промисловості» 

 

Лещенко Ю.А., Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 
Прончаков Ю. Л., к.т.н, доцент, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. 
Жуковского «ХАИ» 
«Методологические основы управления качеством в логистической цепи 
развивающегося предприятия» 

 
Меркулов М.М., д.е.н., доцент, ОНУ 
«Стимулювання економічного зростання: фактори і умови» 

 
Мироненко К.С., ОНПУ 
«Новітні технології при застосуванні реінжинірингу бізнес процесів» 

 
Михайлова О.С., к.е.н., доцент, Полтавська державна аграрна академія 
«Особливості організації виробництва в обслуговуючих кооперативах» 

 

Мишустіна О.В., ОНПУ 
Городецька Т.Б., к.е.н., ОНПУ 
Бровкова О.Г., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Аналіз ліквідності підприємства» 

 
Мілошевич Н.В., ОНПУ 
«Інноваційний підхід до формування страхових продуктів» 

 
Мішина О.Б., ОНПУ 
«Інноваційна діяльність підприємства в сучасних умовах» 

 
Некрасова Л.А., к.е.н., доцент, ОНПУ 
Попенко С.О., ОНПУ 
«Стратегія розвитку підприємства в умовах інноваційної економіки» 

 
Нестеренко О.В., ОНПУ 
«Инвестиционный климат в Украине и перспективы его развития» 

 
Новак Н.Г., ОНПУ 
«Оценка инновационного развития стран мира» 

 
Овчарська О.М., ОНПУ 
«Інноваційна поведінка як механізм антикризової стійкості» 

 
Окландер Т.О., д.е.н., доцент, ОНПУ 
«Новітні технології маркетингових комунікацій» 

 
Олейникова О.О., ОНПУ 
 Субчинська О.М., ОНПУ 
«Організаційно - економічний механізм управління інноваційним розвитком регіонів»  

 

Орлов В.М., д.е.н., проф., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 
Гапанович Я.В., к.н.д., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 
«Система практичної підготовки студентів оназ ім. О.С. Попова для сфери зв’язку та 
інформатизації України» 

 

Паламарчук В.І., к.в.н., доцент, Одеський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України 
Лінгур Л.М., ОНПУ 
«Класифікація загроз економічної безпеки підприємства» 

 
Панченко М.А., к.э.н., доцент, ОНПУ 
Бровкова Е.Г., к.э.н., доцент, ОНПУ 
«Факторы повышения конкурентоспособности продукции» 

 

Пашкова Н.С., Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України 
«Забезпечення збалансованості функціонування регіональних соціально-економічних 
систем з позиції сталого розвитку» 
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Продіус О.І., к.е.н., доцент, ОНПУ  
«Проблеми державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу у контексті 
регіонального розвитку» 

 
Продіус Ю.І., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Основи теоретичного забезпечення створення інноваційної стратегії підприємства» 

 
Рассадникова С.І., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в сфері природокористування: 
регіональний аспект» 

 
Савіцька І.М., Кіровоградський національний технічний університет 
«Соціально-економічні виклики людського капіталу в аграрному секторі на 
регіональному рівні» 

 
Свінарьова Г.Б., к.е.н., доцент, ОНПУ 
Діалло Мамаду Пете (Нігерія) 
«Система управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства» 

 
Свірідова С.С., к.е.н., ОНПУ 
«Основні принципи і методи управління капіталом підприємства» 

 
Скарбовий С.С., ОНПУ 
«Сутність та зміст енергоменеджменту» 

 
Skomorohin Dmytro, ОНПУ 
«European logistics development trends» 

 
Скрипник Н.А., ОНПУ 
Левандовська А.Є., ОНПУ 
«Роль кадрового потенціалу в конкурентоспроможності підприємства» 

 

Стадник В.В., д.е.н., проф., Хмельницький національний університет 
Головчук Ю.О., Хмельницький національний університет 
«Особливості мотиваційного забезпечення формування і реалізації інноваційного 
потенціалу підприємства» 

 
Стойловська О.М., ОНПУ 
«Сучасні проблеми розвитку економіки України» 

 

Харічков С.К., д.е.н., проф., ОНПУ 
Крутякова В.І., Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН України 
«Стратегічні напрями модернізації державного менеджменту сфери 
природогосподарювання в Україні» 

 

Храмов Ю.О., д.ф.-м.н., Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки 
ім. Г.М.Доброва 
Сухотеріна Л.І., д.і.н., проф., ОНПУ 
«Інноваційні моделі історії науки» 

 
Чередниченко В.А., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Інноваційна складова конкурентоспроможності фірми» 

 
Черепанова Н.А., ОНПУ 
«Трансформация подходов к формированию товарного знака масложирового 
предприятия» 

 
Черкасова С.О., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Проблемні аспекти оцінювання компетентності персоналу, що задіяний в процесі 
забезпечення економічної безпеки промислових підприємств» 

 
Черкасова Т.І., к.е.н., проф., ОНПУ 
«Відбір нових технологій як стратегічний пріоритет інноваційного розвитку 
промислового підприємства» 

 
Чернишова Л.І., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку підприємства» 

 
Шацкова Л.П., ОНПУ 
Котова М.В., к.е.н., доцент, ОНПУ 
«Особливості організації та здійснення інноваційної діяльності підприємства» 

 
Ширяєва Л.В., д.е.н., проф., ОНМУ 
«Розвиток підходів ефективного управління процесом надання послуг» 



 11 

 
Яцун О.В., Кіровоградський національний технічний університет 
«Розвиток системи підготовки кадрів у міжнародному вимірі» 
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