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Кропивницький, 2019 р.  



ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА УСТАНОВ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ  

У КОНФЕРЕНЦІЇ  

1. Центральноукраїнський національний технічний університет (м. 

Кропивницький, Україна): 34 особи. 

2. Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, 

Україна): 4 особи. 

3. Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

МВС України (м. Кропивницький, Україна): 1 особа. 

4. Льотна академія Національного авіаційного університету (м. 

Кропивницький, Україна): 4 особи. 

5. Східноукраїнський національний університет імені В. Даля (м. 

Сєвєродонецьк, Україна): 3 особи.  

6. ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна): 

2 особи. 

7. Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса, Україна): 2 

особи. 

8. Національний університет «Запорізька політехніка» (м. Запоріжжя, 

Україна): 1 особа. 

9. Куявсько-Поморська школа вища (м. Бидгош, Польща): 1 особа. 

10. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ, 

Україна): 2 особи. 

11. ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (м. Київ, 

Україна): 2 особи. 

12. Харківський національний медичний університет України (м. Харків, 

Україна): 1 особа. 

13. Американський університет культури та освіти (м. Бейрут, Ліван): 2 

особи. 

 

 



КІЛЬКІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ  

У КОНФЕРЕНЦІЇ  

1. Центральноукраїнський національний технічний університет (м. 

Кропивницький, Україна): 9 осіб. 

2. Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, 

Україна): 2 особи. 

3. Гімназія-інтернат-школа мистецтв Кіровоградської області, слухачка 

МАНУМ (м. Кропивницький, Україна): 1 особа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КІЛЬКІСТЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ  

У КОНФЕРЕНЦІЇ  

1. Центральноукраїнський національний технічний університет (м. 

Кропивницький, Україна): 5 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗОЛЮЦІЯ 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  

«Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» 

 

У результаті обговорення проекту резолюції ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку 

економіки України» присутніми на конференції представниками вищих 

навчальних закладів України, зокрема таких: Центральноукраїнський 

національний технічний університет; Академія економічних наук України; Спілка 

економістів України; Кіровоградська обласна державна адміністрація; Міська рада 

міста Кропивницького і виконавчий комітет; Інститут підготовки кадрів державної 

служби зайнятості України; Одеський національний політехнічний університет; 

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя); Люблінська політехніка (м. 

Люблін, Польща); Технічний університет (м. Кощице, Словаччина); Академія 

управління при Президентові Республіки Молдова (м. Кишинів, Молдова); 

Технічний університет Молдови (м. Кишинів, Молдова); Американський 

університет культури та освіти (м. Бейрут, Ліван); Університет Аль-Мустансірія (м. 

Багдад, Ірак); Університет Сіді Мохамед Бен Абделах-Фес-Марокко (м. Фес, 

Марокко) прийнято рішення про затвердження резолюції у наступній редакції: 

1. засвідчити репрезентативність учасників конференції, релевантність 

порушених питань і високий науковий рівень представлених доповідей та 

акцентувати на необхідності донести практичні рекомендації до потенційних 

бенефіціарів; 

2. підкреслити, що конференція, яка вдруге проводиться 

Центральноукраїнським національним технічним університетом поступово 

перетворюється у своєрідний індикатор подальших кроків формування 

конкурентоспроможної моделі інноваційного розвитку економіки України; 

3. відзначити важливість вищої освіти як чинника людського розвитку в 

умовах інноваційних трансформацій та необхідність розвитку сучасних 

інноваційно-інтегрованих структур; 

4. для удосконалення державної інноваційної політики як основи 

забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств, галузей і регіонів в 

умовах глобалізації та прискорення інноваційних зрушень 

Центральноукраїнському національному технічному університету спільно з 

Кіровоградською облдержадміністрацією розглянути можливість створення 

консультаційно-інформаційного центру з питань інновацій та інвестицій на 

регіональному рівні; 

5. з метою вдосконалення науково-технічної та екологічної політики для 

забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств, галузей і регіонів 

на засадах гармонізації нормативно-правових актів і нормативно-технічної 

документації та усунення бар’єрів, Центральноукраїнському національному 

технічному університету спільно з Кропивницькою міською радою, крупними 

підприємствами розглянути можливість створення ініціативної групи з 

представників органів державної влади і бізнесу, наукових установ і навчальних 



закладів для розробки проекту щодо інноваційного та екологічно безпечного 

розвитку міста Кропивницький; 

6. з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств і пріоритетних 

галузей промисловості Кіровоградської області, Центральноукраїнському 

національному технічному університету виступити з ініціативою та щодо 

розроблення Стратегії соціально-економічного розвитку на період до 2027 року з 

урахуванням глобалізаційних та інтеграційних процесів, геоекономічного та 

інноваційного розвитку України; 

4. поінформувати про резолюцію конференції відповідні інституції, науково-

педагогічні колективи університетів та усіх зацікавлених інноваційними 

перетвореннями в економіці України. 
 


