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Шановні колеги! 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Запрошує Вас прийняти участь у 
 

V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю  
«Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному 

економічному середовищі» 
 

яка відбудеться 15-17 березня 2021 року 
 

Метою конференції є обговорення актуальних проблем економічного, соціального, 
екологічного та інноваційного розвитку суб’єктів економічної системи. 

Основним завданням конференції є консолідація наукових досягнень, направлених 
на розробку рекомендацій щодо рішення проблем розвитку суспільства в умовах процесів 
глобалізації. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ: 
 

1. Стратегія управління розвитком підприємств в країнах ЕС: досвід та сучасні 
реалії. 

2. Детермінанти інноваційного розвитку національної економіки в умовах 
глобалізації. 

3. Фінансова політика: проблеми і перспективи удосконалення. 
4. Маркетинг і менеджмент підприємницької діяльності: проблеми та перспективи 

розвитку. 
5. Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові питання його 

реалізації. 
6. Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища: сучасні 

концепції. 
7. Актуальні питання теорії і практики застосування інформаційних технологій та 

математичних методів і моделей в економіці. 
 
 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
 

Голова 
Никифоров Володимир Валентинович –  доктор біологічних наук, професор, 

в.о.ректора,  Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Члени програмного комітету: 
Почтовюк Андрій Борисович, доктор економічних наук, професор, декан факультету 

економіки і управління,   Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського. 
 Собольчан  Наги - доцент Мішкольцького університету, завідувач кафедри 
маркетингу і туризму, директор деканату економічного факультету з міжнародної освіти і 
досліджень, Угорщина. 

Перерва  Петро Григорович - доктор економічних наук, професор, Вища школа 
управління охороною праці (WSZOP), Катовіце, Польща. 

   Бучашвілі Хатуна - співробітник з інформаційної безпеки, ТОВ «Majorel», (Грузія). 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Голова 

 Маслак Ольга Іванівна – доктор економічних наук,   професор, завідувач кафедри 
економіки, Кременчуцький  національний університет імені Михайла Остроградського            

Члени оргкомітету: 
Данілейко Микола Іванович – Голова наглядової ради, Президент  ПрАТ 

«Кременчуцький завод дорожніх машин». 
Лозовик Дмитро Борисович – директор Крюківської районної адміністрації 

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської 
області. 



Таловер Володимир Адиславович – директор ТОВ «Віденський млин»,   м. 
Кременчук. 

Яворський В’ячеслав Вікторович – директор ПрАТ «Завод технічного вуглецю», м. 
Кременчук. 

Данилко Валерій Кирилович – доктор економічних наук,   професор кафедри 
економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 

Бублик Мирослава Іванівна – доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, 
Національний університет «Львівська політехніка». 

Зось-Кіор Микола Валерійович – доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту і адміністрування, Полтавський державний аграрний університет. 

Коваленко Олена Валеріївна – доктор економічних наук, професор, директор, 
Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції 
України, м. Дніпро. 

Коломицева Олена Віталіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Черкаський державний технологічний 
університет. 

Кондратенко Наталія Олегівна – доктор економічних наук, професор кафедри 
менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М.Бекетова. 

Одінцов Михайло Максимович - доктор економічних наук,   професор кафедри 
економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 

Шкарупа Олена Василівна – доктор економічних наук, доцент кафедри економіки, 
підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет. 

Авраменко Наталя Леонідівна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
техногенно-екологічної безпеки, Університет Державної фіскальної служби України, м. 
Ірпінь. 

Гришко Наталя Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 

Глазунова Ольга Олександрівна –  кандидат економічних наук, старший викладач 
кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського. 

Скрипнюк Катерина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 

Пирогов Дмитро Леонідович – кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки, 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 

Іщенко Світлана Вікторівна – старший викладач кафедри економіки, Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградського. 

Яковенко Ярослава Юріївна, асистент кафедри економіки, Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградського. 

  
Відповідальний секретар оргкомітету: 
Воробйова Лариса Дмитрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки, 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 
 
Для участі у роботі конференції просимо Вас до 15 березня 2021 року подати заявку 

на участь та тезиси доповідей за адресою: kafeconkrnu@gmail.com 
 
Участь у конференції безкоштовна. 
Робоча мова конференції: українська, російська, англійська. 
Тези студентів і аспірантів надаються у співавторстві з науковим керівником. 
 

Правила надання і оформлення тезисів: 
1. До публікації приймаються наукові роботи, які не були опубліковані раніше. 
2. Обсяг тез – до 3 сторінок книжкового формату А4. 
3. Текст набирається за допомогою редактора MS Word. Гарнітура: Times New Roman, 

кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля з усіх сторін по 2 см, відступ на абзац – 1,25. 
4. Посередині сторінки великими літерами назва роботи – 14 кеглем. Під заголовком 

mailto:kafeconkrnu@gmail.com


вказати ім’я, по батькові та прізвище автора, науковий ступінь, учене звання, посада та назву 
навчального закладу (вирівняти по «лівому краю»). Для аспірантів і докторантів вказати 
прізвище і ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання. 

5. Список літератури має бути оформлений відповідно до існуючих вимог в Україні. 
Посилання в тексті на джерело порядковим номером в квадратних дужках. 

6. Якщо у тексті є таблиці і (або) рисунки, вони повинні бути компактними, мати 
назву, шрифт - Times New Roman, кегль – 10. 

7. Відправлені на адресу оргкомітету матеріали для участі у конференції (тези, заявка) 
потрібно називати з номером секції, прізвища і виду документу. Наприклад: 
1_Терещенко_тези, 1_Терещенко_заявка. 

 
Матеріали будуть представлені у авторській редакції. За науковий зміст і якість 

представлених матеріалів несуть відповідальність автори, наукові керівники студентів і 
аспірантів. 

По завершенні інтернет-конференції збірка матеріалів у електронному форматі буде 
розміщена на сайті Кременчуцького національного університету як електронне видання, а 
учасники конференції отримають збірник тез на електронну адресу. 

 
В разі виникнення запитань звертайтесь до оргкомітету конференції.   
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
Прізвище  

Ім’я  
По батькові  

Наукова ступінь  
Вчене звання  

Посада  
Назва ВУЗа  
Назва статті  
Номер секції  

E-mail  
 Для студентів 

Студент факультету, ВУЗу  
Прізвище  

Ім’я  
По батькові  

Науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові, 
наукова ступінь, вчене звання, посада) 

 

Назва статті  
Номер секції  

E-mail  
 Для аспірантів 

Аспірант кафедри, ВУЗу  
Прізвище  

Ім’я  
По батькові  

Науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові, 
наукова ступінь, вчене звання, посада) 

 

Назва статті  
Номер секції  

E-mail  

 
Адреса оргкомітету: 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, вул. 
Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. 

Телефон для довідок: 0972063073 , 05366 31015. 


