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Шановні колеги! 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Запрошує Вас прийняти участь у 

 

І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

«Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному 

економічному середовищі» 

яка відбудеться 21-23 березня 2017 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 нестабільного економічного середовища. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ: 

 

1. Стратегія та перспективи управління розвитком підприємств: досвід та 

сучасні реалії. 

2. Складові та компоненти інноваційного розвитку національної 

економіки в умовах нестабільного економічного середовища. 



3. Фінансова політика: проблеми і перспективи удосконалення. 

4. Маркетинг і менеджмент підприємницької діяльності. 

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, перший проректор Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського 

Члени програмного комітету: 

Малгожата Сікорска – канцлер, Вища школа управління охороною праці 

в місті Катовіце (WSZOP), Польща. 

Перерва Петро Григорович – доктор економічних наук, професор, Вища 

школа управління охороною праці в місті Катовіце (WSZOP), Польща. 

Даніел Куттор – доктор наук, професор, директор з міжнародних зв’язків, 

Мішкольцький Університет, Угорщина. 

Ситнік Інесса Василівна – доктор економічних наук, професор, Ополе 

технологічний університет (OUTech), Польща. 

Сафонов Юрій Миколайович – доктор економічних наук, професор 

кафедри макроекономіки та державного управління Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана, м. Київ. 

 Манойленко Олександр Володимирович - доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економічного аналізу та обліку Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут, м. Харків. 

Бублик Мирослава Іванівна - доктор економічних наук, професор 

кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного 

університету «Львівська політехніка», м. Львів. 

Коваленко Олена Валеріївна - доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної 

академії, м.Запоріжжя. 

Коломицева Олена Віталіївна – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу Черкаського 

державного технологічного університету, м. Черкаси. 

 Іванов Сергій Володимирович – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів і маркетингу Державного вищого навчального 

закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,       

м. Дніпро 

Данілейко Микола Іванович – Голова наглядової ради, Президент  ПАТ 

«Кременчуцький завод дорожніх машин», м. Кременчук 



Яворський В’ячеслав Вікторович – директор ПАТ «Завод технічного 

вуглецю», м. Кременчук 

Таловер Володимир Адиславович – директор ТОВ «Віденський млин»,   

м. Кременчук 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Голова - Маслак Ольга Іванівна – доктор економічних наук,   професор, 

завідувач кафедри економіки Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського            

Члени оргкомітету: 

Дідур Сергій Володимирович – доктор економічних наук, професор 

кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. 

Гришко Наталя Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. 

Бала Володимир Володимирович – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. 

Безручко Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. 

Воробйова Катерина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. 

Пирогов Дмитро Леонідович – кандидат технічних наук, доцент кафедри 

економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. 

Іщенко Світлана Вікторівна – старший викладач кафедри економіки 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

Кулінічев Петро Костянтинович – старший викладач кафедри економіки 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

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

економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. 

Технічна підтримка: 

Лозовик Дмитро Борисович – старший викладач кафедри економіки 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

 

Для участі у роботі конференції просимо Вас до 20 березня 2017 року 

подати заявку на участь та тези доповідей за адресою: кafecon-

krnu@gmail.com. 

 

Участь у конференції безкоштовна. 

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська. 

mailto:кafecon-krnu@gmail.com
mailto:кafecon-krnu@gmail.com


Тези студентів і аспірантів надаються у співавторстві з науковим 

керівником. 

До початку роботи конференції  програма та усі надіслані матеріали 

(тези) учасників інтернет-конференції будуть розміщені оргкомітетом в 

електронному форматі на  сторінці Google + кафедри економіки КрНУ ім. М. 

Остроградського (https://plus.google.com/u/0/101606845842561574693). 

  

Для участі у інтернет-конференції учасникам необхідно приєднати до неї 

власний профіль Google+ та розмістити там свої матеріали  до 20 березня  2017 

року.  Впродовж 21-23 березня 2017 року учасники матимуть змогу 

ознайомитись із доповідями інших учасників та взяти участь у їх онлайн-

обговоренні.  

По завершенні інтернет-конференції збірка матеріалів у електронному 

форматі буде розміщена на сайті Кременчуцького національного університету 

як електронне видання. 

Правила надання і оформлення тез: 

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 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. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОНЛАЙН-УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

  

 1.  Для онлайн-участі у конференції необхідно використовувати 

особистий профіль Google+ кафедри економіки КрНУ ім. М. Остроградського 

(https://plus.google.com/u/0/101606845842561574693). 



2.  Після входження у особистий профіль необхідно приєднатись до 

спільноти Google+ «Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в  

нестабільному економічному середовищі» (її можна самостійно знайти у  

переліку спільнот Google+, або за посиланням:  

https://plus.google.com/u/0/communities/102613478872651691102. 

3.  Після приєднання до спільноти можна прикріпити особисті матеріали 

для участі у конференції.   

4.  Для обговорення матеріалів учасників конференції необхідно 

впродовж 21-23 березня 2017 року увійти на сторінку спільноти конференції, 

ознайомитися з матеріалами учасників та взяти участь у їх обговоренні, 

залишаючи до них особисті коментарі.   

 

В разі виникнення запитань звертайтесь до оргкомітету конференції.   

 

Увага! За бажанням учасників оргкомітет конференції може самостійно 

розмістити їх доповіді на сторінці спільноти. 

 

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. 

https://plus.google.com/u/0/communities/102613478872651691102

