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РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» 

11 квітня 2019 року 

 

Запрошення 
Шановні колеги! 

 

Центральноукраїнський національний технічний університет запрошує 

Вас узяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки 

України», яка відбудеться 11 квітня 2019 року. 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Секція 1.  Вища освіта як чинник людського розвитку в умовах інноваційних трансформацій  

Секція 2.  Інноваційний розвиток реального сектору економіки, галузей та інфраструктури 

Секція 3.  Державне регулювання інноваційного розвитку економіки: вітчизняний та 

міжнародний досвід 

Секція 4.  Формування та розвиток сучасних інноваційно-інтегрованих структур 

Секція 5.  Соціально-економічні важелі забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання в умовах становлення інноваційної парадигми розвитку 

Секція 6.  Кількісні та якісні аспекти розвитку людського потенціалу в контексті 

інноваційно-інвестиційних трансформацій 

Секція 7.  Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку 



УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

До участі у конференції запрошуються вітчизняні та зарубіжні науковці й 

практики, представники органів державної влади, місцевого самоврядування та 

бізнес-структур, студенти, аспіранти і докторанти. 

Для участі в конференції просимо Вас до 10 квітня 2019 року надіслати 

тези та заявки на електронну адресу оргкомітету конференції 

confer2019@ukr.net 

Форми участі у конференції: очна та дистанційна.   

Фінансові умови участі:  

1) отримання електронного збірника тез у форматі PDF – безкоштовно. 

2) отримання друкованого збірника тез та сертифіката учасника – 150 грн 

за умови дистанційної участі та 250 грн за умови очної участі  (для 

учасників з України). 

3) витрати на проживання, проїзд, харчування – за рахунок учасників. 

4) оргкомітет за необхідності надає консультативну та організаційну 

допомогу у вирішенні витань бронювання місць у готелі, придбання 

квитків та ін. 

5) електронний збірник тез у форматі PDF буде розміщено у репозитарії 

ЦНТУ до 1 липня 2019 року. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

 Тези подаються до 10 квітня 2019 року в електронному варіанті у 

форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word. 

 Обсяг тез – до 5 сторінок формату А4. 

 Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt., абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, 

інтервал – 1,5. 

 Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – 

мати назву. 

 Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft 

Equation і нумерувати у круглих дужках. 

 Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; 

приклад оформлення посилань: [1, с. 45]. Посилання в дужках на різні 

джерела подавати через крапку з комою [1; 2]. 

 Літературу оформляти згідно ДСТУ 8302:2015. Список цитованої 

літератури подавати за алфавітом: спочатку кирилицею, потім латинкою.  

 Назва файлу та заявки повинна включати № секції, прізвище та 

представлений вид: 1_Ivanov_tezy та 1_Ivanov_zayavka  

 Мови конференції: українська, англійська, французька, російська. 

 Відповідальність за зміст тез несе автор.  

 Для студентів і аспірантів обов’язкова наявність відгуку наукового 

керівника (відсканований відгук прикріпити окремим файлом). 

 

 



ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Іванов І.В. 

доктор економічних наук, професор 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

м. Кропивницький, Україна 

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ  

КАДРОВИХ ПОТРЕБ  

 
Текст [2, с. 215-216]. 

Література: 

1. Андрущенко В., Сергієнко В., Войтович І. Освітні 

вимірювання: наука і практична діяльність. Вища освіта України. 

2017. №1. С. 17-24. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Центральноукраїнський національний технічний університет, проспект 

Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25030. 

ел. адреса:  confer2019@ukr.net  
Царенко Ілона Олександрівна 

тел. (066)711-26-47, (096)734-32-24 

 

Заявка 

на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції  

«Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України»,  

яка відбудеться 11 квітня 2019 року у Центральноукраїнському національному 

технічному університеті, м. Кропивницький, Україна 

1. Прізвище, ім’я, по батькові  

2. Науковий ступінь (за наявності)  

3. Вчене звання (за наявності)  

4. Посада  

5. Місце роботи (навчання)  

6. Науковий керівник  

(для студентів та аспірантів) 

 

7. Номер та назва секції  

8. Назва тез  

9. Адреса автора  

10. Контактний телефон  

11. E-mail  

12. Заявка на отримання друкованого 

збірника (так / ні) 

 

13. Номер відділення „Нової пошти” 

для пересилання збірника, місто (за 

необхідності) 

 

mailto:%20confer2019@ukr.net


14. Форма участі (очна / дистанційна)  

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Голова оргкомітету: 
Левченко Олександр Миколайович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи, Центральноукраїнський національний технічний університет 
Заступники голови оргкомітету: 

Зайченко Володимир Васильович, кандидат наук з державного управління, доцент, декан 
факультету економіки та менеджменту, Центральноукраїнський національний технічний університет 

Семикіна Марина Валентинівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
економіки та підприємництва, Центральноукраїнський національний технічний університет 

Члени оргкомітету: 
Шалімова Наталія Станіславівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

аудиту та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет 
Музиченко Анатолій Степанович, доктор економічних наук, професор, професор економіки, 

менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет  
Лутай Лариса Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ) 
Коваленко Олександр Михайлович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний 
університет 

Трохимець Олена Іванівна, доктор економічних наук, доцент, начальник відділу наукової 
роботи та міжнародних зв’язків, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) 

Солтес Міхал, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки, Технічний 
університет (м. Кощице, Словаччина) 

Маноле Тетяна, доктор габілітований економічних наук, професор, Технічний університет Молдови 
(м. Кишинів, Молдова) 

Мачішек Магдалена, доктор наук, професор, заступник декана факультету менеджменту, 
Люблінська політехніка (м. Люблін, Польща) 

Блажеєв Антон, Відділ Східного Партнерства, Люблінська політехніка (м. Люблін, Польща) 
Алебі Майсам, доктор економічних наук, доцент, декан факультету менеджменту та економіки, 

Університет Аль-Мустансірія (м. Багдад, Ірак) 
Ель Хірі Абдеразак, старший науковий співробітник факультету юридичних, економічних та 

соціогуманітарних наук, Університет Сіді Мохамед Бен Абделах-Фес-Марокко, директор лабораторії з 
координації навчання та дослідження в галузі економічного аналізу та прогнозування  (CERAPE) (м. Фес, 
Марокко)  

Хайдура Гані Мохаммед, директор Південного регіонального центру, Американський університет 
культури та освіти (м. Бейрут, Ліван) 

Набульсі Хуссейн Наєф, викладач, Американський університет культури та освіти (м. Бейрут, 
Ліван) 

Корнюша Олександр Петрович, директор департаменту інфраструктури та промисловості, 
Кіровоградська обласна державна адміністрація 

Паливода Андрій Анатолійович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

Плинокос Дмитро Дмитрович,  кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри 
економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний 
університет 

Сторожук Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, 
менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет 

Ткачук Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, 
менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет 

Заярнюк Олексій Васильович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний 
університет 

Малаховський Юрій Віталійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний 
університет 

Секретар оргкомітету: 
Царенко Ілона Олександрівна, викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної 

діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет 

 


