
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра економіки підприємств ОНПУ, Іінститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України, Університет прикладних наук (ФРН, м. Аугсбург), Державна установа «Інститут досліджень 
науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Київський міжнародний 

університет, Інститут економіки і менеджменту національного університету «Львівська політехніка», 

Хмельницький національний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», Університет інформатики та прикладних знань у м. Лодзь (Польща), Політехнічний університет 

Валенсії (Іспанія), Автономний університет штату Ідальго (UAEH) (Мексика м. Пачука) 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова 

ФІЛИППОВА СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА 

академік Академії економічних наук України, 
академік з обліку та аудиту, д.е.н., професор, директор 

Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ 

Співголова 

БЕЛЬТЮКОВ ЄВГЕН АФАНАСІЙОВИЧ 

заслужений діяч науки і техніки України, 
академік Української академії економічної кібернетики, 

д.е.н., професор, зав. кафедри економіки підприємств ОНПУ 

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

25-26 квітня 
 

 

ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ 
Балан Олександр Сергійович, д.е.н., професор, 

професор кафедри обліку, аналізу і аудиту ОНПУ, 
редактор економічного наукового порталу ОНПУ. 

Бутенко Анатолій Іванович, заслужений діяч науки і 

техніки України, д.е.н., професор, зав. відділом розвитку 

підприємництва Інституту проблем ринку та економіко- 

екологічних досліджень НАН України. 

Гончаров Юрій Вікторович, заслужений економіст 
України, д.е.н., професор, зав. кафедри економіки, 

підприємництва, менеджменту Київського міжнародного 

університету. 

Дембский Веслав, доктор наук, професор Університету 

інформатики та прикладних знань у м.Лодзь (Польща). 

Карелін Олександр, доктор філософії, професор 
Автономного університету штату Іданьго (UAEH) 

(Мексика). 

Ковальов Анатолій Іванович, д.е.н., професор, 

проректор з наукової роботи Одеського національного 

економічного університету. 

Маліцький Борис Антонович, д.е.н., проф., заслужений 
діяч науки і техніки України, директор ДУ «Інститут 

досліджень науково-технічного потенціалу та історії 

науки ім. Г.М. Доброва НАН України». 

Мельник Ольга Григорівна, д.е.н., професор, зав. 

кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності 

Національного університету «Львівська політехніка». 

Некрасова Любов Аркадіївна, к.е.н., доцент, доцент 

кафедри економіки підприємств ОНПУ. 
Орлов Олівер Олексійович, академік Академії 

економічних наук України, д.е.н., професор, професор 

кафедри маркетингу та торговельного підприємництва 

Хмельницького національного університету. 

Окс Міхаель Маттіас, к.е.н., Університет прикладних 

наук (ФРН). 
Ткаченко Ігор, доктор наук, професор кафедри 

прикладної математики Політехнічного університету 

Валенсії (Іспанія). 

Хосе Рамон Корона Армента, доктор, директор 

Академічного інженерно-архітектурного інституту 

Автономного університету штату Ідальго (UAEH) 
Інституту фундаментальних наук та інженерії (Мексика). 

Яковлев Анатолій Іванович, заслужений працівник 

народної освіти України, академік Академії інженерних 

наук України, д.е.н., професор, зав. кафедри економіки 

та маркетингу Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». 
Янковий Олександр Григорович, заслужений діяч науки 

і техніки України, д.е.н., професор, зав. кафедри 

економіки підприємства та організації підприємницької 

діяльності Одеського національного економічного 

університету. 

 

ОДЕСА 2019 



МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

обмін інформацією, досвідом та результатами 

наукових досліджень,  обговорення  актуальних 

п и т а н ь з п р о б л е м  ф о р м у в а н н я  п о т е н ц і а л у 

п р о м и с л о в и х п і д п р и є м с т в т а п е р с п е к т и в ї х 

економічного розвитку провідними та молодими 
вченими України. 

НАПРЯМКИ РОБОТИ: 
1. Стратегічне управління економічним розвитком 

промислових підприємств. 

2. Теорія і практика формування інноваційно- 

інвестиційного потенціалу промислових 

підприємств. 

3. Вплив потенціалу промислового підприємства на 

його конкурентоспроможність. 
4. Оцінка потенціалу промислових підприємств. 

5. Фінансове забезпечення формування потенціалу 

розвитку промислових підприємств. 

6. Формування кадрової складової потенціалу 

промислових підприємств. 

7. Теоретико-прикладні аспекти у правління 

потенціалом і розвитком промислових підприємств. 

 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

англійська, німецька, польська, іспанська, 
українська 

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ 

УВАГА! Під час роботи конференції можна подати 

статтю до публікації у економічних наукових 

журналах ОНПУ. Видання входять до інформаційних і 

наукометричних баз. 

ПОСТІЙНИЙ САЙТ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА 
РОЗШИРЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

h t t p s : / / e c o n o m i c s . o p u . u a / f o r m u v a n n y a - 

potencialu-ekonomichnogo-rozvitku 

 
ФОРМА УЧАСТІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 

Передбачається заочна форма участі в роботі 

конференції: 

 

- заочна участь з отриманням електронного варіанту 

збірника тез на економічному науковому порталі 

ОНПУ - 50 грн. 

- заочна участь з отриманням паперового збірника - 

100 грн. 

 
Організаційний внесок використовується на обробку 

матеріалів, представлених до участі у конференції. 

 

Реквізити для оплати повідомляються після 

підтвердження, що тези прийняті до друку 

 
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

65044 м. Одеса, проспект Шевченко 1, Одеський 

національний політехнічний університет, 

Кафедра Економіки підприємств, ГУК, 

каб. 528.  

Тел. +38 (066) 7454706 (Фоміна Дар’я Сергіївна) 

е-mаіl: conf.kafekonomika@gmail.com 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

Тези доповіді у форматі MS Word надсилаються 

електронною поштою на адресу оргкомітету за темою 

«Матеріали на конференцію ПІБ автора», обсяг 2 

повні сторінки формату А4. 

 
ДО 15 квітня 

 

орієнтація книжкова, поля з усіх сторін – 2,0 см, 

шрифт TimesNewRoman, кегель – 12, м і ж р я д к о в и й 

інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1,25 см, р и с у н к и 

скомпоновані як єдиний об'єкт, посилання на 

джерело і сторінки подаються в квадратних дужках. 

 

Структура тез: 

Назва доповіді – по центру, великими літерами 
напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок, 

потім ініціали та прізвище автора напівжирний 

курсив, вчений ступінь, вчене звання, назва установи 

або навчального закладу курсив, вирівнювання по 

центру. Через один інтервал текст тез. Через один 

інтервал – літературні джерела відповідно до порядку 

згадування в тексті. Список використаної літератури, 

оформлений за вимогами ДСТУ 7.1-2006. 

 
Матеріали, що не відповідають викладеним вимогам 

або надані пізніше зазначеного строку, розглядатися 

не будуть. 

 
ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
У Міжнародній науково-практичній конференції 

«Формування потенціалу економічного розвитку 

промислових підприємств» 

 
1.ПІБ автора 

(повністю)  

2.Науковий ступінь, вчене звання 

3.Місце роботи (установа, кафедра)      
4.Мобільний телефон       

5.Посада (курс)     

 

6.Електронна адреса                                             

7.Назва доповіді      
8.Участь у конференції: 

Без одержання збірника    

З одержанням збірника      

Додатковий збірник    
9. Адреса, номер відділення Нової пошти для одержання 

збірника   

 

(підпис першого автора) 

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ 
ІННОВАЦІЙНО- 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
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м. Одеса 

Текст текст текст текст текст текст текст [1, с. 13]. 
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