В ПолтНТУ відбулася V Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки
в умовах євроінтеграції»
01 листопада 2018 року в Полтавському національному технічному університеті імені
Юрія Кондратюка відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні
інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки». Символічно, що цього
разу дата проведення щорічного наукового заходу співпала з Міжнародним Днем проектного
менеджера, тож до роботи конференції активно долучилися не лише досвідчені науковці,
молоді вчені та здобувачі вищої освіти із різних регіонів України, країн близького і далекого
зарубіжжя, але й представники органів місцевого самоврядування та успішні підприємці,
зацікавлені в економічному розвитку національної економіки.

Під час урочистого відкриття V Міжнародної науково-практичної конференції із
теплими словами привітань від адміністрації ПолтНТУ до всіх присутніх звернувся
заступник голови програмного комітету, директор Навчально-наукового інституту фінансів,
економіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор Гришко Володимир
Васильович. У своєму виступі заслужений економіст України зазначив, що сьогодні існує
необхідність наукового переосмислення важливих проблем економічного розвитку держави
та забезпечення її соціальної стабільності, тож їх успішне вирішення потребує, насамперед,
зміни вектору управління на макро- і мікрорівні.
Продовжуючи роботу пленарного засідання конференції, доктор економічних наук,
професор кафедри менеджменту і логістики Комеліна Ольга Володимирівна представила
почесних гостей даного заходу і запросила всіх до активної наукової дискусії. У своєму
виступі професор Комеліна О.В. відмітила, що майже п’ятнадцятирічний період досліджень
інноваційно-інвестиційних механізмів розвитку національної економіки у ПолтНТУ на
прикладі України і провідних країн світу, а також їх апробація у форматі міжнародних
науково-практичних конференцій на базі ПолтНТУ протягом останніх п’яти років дали
змогу обґрунтовано визначити напрями їх вдосконалення. Щороку уточнювався вектор
теоретичних досліджень та посилювався їх прикладний характер, розширювалося
представництво країн-учасниц, вузів-партнерів, вчених-дослідників. За п’ятирічний період у
роботі конференції взяли учать дослідники більше 15-ти країн світу, заклади вищої освіти з
усіх регіонів України, вчені НАН України, міжнародних науково-дослідницьких центрів
тощо. У цьому році участь у підготовці матеріалів конференцій взяли більше ста науковців з
восьми країн світу.
Практична спрямованість конференції посилювалася запрошенням представників
центральних органів управління та органів місцевого самоврядування, бізнесу, громадських

організацій. У сучасних умовах особливої актуальності набувають питання інноваційного
розвитку освіти та освітніх технологій, що є драйверами інноваційного розвитку країни в
цілому. Глобальні виклики сьогодення ставлять багато питань перед економічною наукою,
відповідь на які можна знайти лише завдяки тісній міжнародній співпраці.
Із привітанням до учасників конференції звернувся також виконавчий директор
Полтавської обласної Асоціації органів місцевого самоврядування Володимир Пилипович
Микійчук.

У своєму виступі він ознайомив усіх присутніх зі специфікою впровадження реформи
децентралізації на регіональному рівні, наголосив на необхідності проведення системних
наукових досліджень в напрямі забезпечення стійкого розвитку об’єднаних територіальних
громад і анонсував підписання Меморандуму про співпрацю між Полтавською обласною
Асоціацією органів місцевого самоврядування і ПолтНТУ. Тож, вже найближчим часом
студенти нашого університету отримають реальну можливість проходження практики в
органах місцевого самоврядування.
До обговорення актуальної проблематики конференції долучилися відомі зарубіжні та
вітчизняні вчені і науковці: Рященко В.П. – професор Вищої школи менеджменту
інформаційних систем, д.е.н., професор (Латвія).

Гораль Л.Т., д.е.н., професор, проректор з навчальнопедагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти та
газу (Україна) поділилася результатами інноваційної діяльності Інституту економіки та
менеджменту.
Як завжди активно до конференції долучилися традиційні партнери з Євразійського
національного університету імені Л.М. Гумільова (Казахстан). кафедри економіки і
підприємництва, к.е.н., асоційований професор Рахметуліна Ж.Б. зупинилася на постійному
удосконаленні формату співпраці між ПолтНТУ та ЕНУ та її перспективах.

Надзвичайно актуальну проблематику щодо формуваня інноваційних драйверів
економічного розвитку національної економіки зачепив у виступі Мамедов E.Я. огли, д.е.н.,
професор Азербайджанського державного економічного університету (UNEC) (м. Баку,
Азербайджан). Він зупинився на необхідності реалізації в Азербайджане комплексної та системної
інноваційної політики, що має базуватися на впровадженні досягнень науково-технічного прогресу
та вихід країни на випереджаючу траєкторію економічного зростання. Професор Мамедов E.Я. огли
окреслив шляхи подальшого співробітництва між нашими університетами.

Виступ Мамедова E.Я. огли, д.е.н., професора
Азербайджанського державного економічного університету (UNEC) (м. Баку, Азербайджан)
по скайп-зв’язку під час пленарного засідання

Привітала конференцію и представник Білоруського державного аграрного технічного
університету Тетеринець Т.А., к.е.н., доц. (Білорусь).
У форматі пленарного засідання було розглянуто актуальні питання інноваційноінвестиційної безпеки України і представлено результати оцінки ефективності механізмів
забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку на державному і регіональному рівнях,
запропоновано напрями їх вдосконалення з урахуванням процесів євроінтеграції України
(д.е.н., проф. Комеліна О.В., Полтавський національний технічний університет імені Юрія
Кондратюка).

Важливі проблеми формування європейської освіти в Україні розкрила у виступі
д.е.н., проф. Бондар О.А. (Київський національний університет будівництва і архітектури
(м. Київ, Україна).

Про актуальність проектів ЕРАЗМУС + та їх вплив на інноваційний розвиток
людського потенціалу вузів на прикладі республіки Казахстан розповіла к.е.н.,
керівник Центру підприємництва CACTLE, координатор проекту Еразмуc + CACTLE
«Центр викладання, навчання і підприємництва», що діє в Євразійському національному
університеті імені Л.М. Гумільова Нурмаганбетова А.И. Під час спілкування було
визначено доцільність спільної участі у розробленні та реалізації проектів
ЕРАЗМУС +.
Результатами наукових досліджень поділилася Шкарупа О.В., д.е.н., доц.,
заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту
імені Олега Балацького Сумського державного університету, д.е.н., доцент (м. Суми,
Україна), яка у доповіді визначила проблеми формування дорожньої карти реформ в

Україні на основі встановлення каналів просування інновацій.

З актуальною проблематикою виступила Горошкова Л.А., д.е.н., професор,
Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна), яка поділилася результатами
моделювання впливу житлово-комунального господарства на фінансову спроможність
об’єднаних територіальних громад. Доповідач розкрила принципову побудову сучасної
моделі управління динамікою державного фінансування створення та функціонування
об’єднаних територіальних громад, що має забезпечувати мінімізацію збитків, беззбитковість
та умови самодостатності у фінансовому забезпеченні об’єднаних територіальних громад;
досягнення їх прибутковості та рентабельності; досягнення рівня фінансової стійкості,
достатнього для сталого розвитку територій.
Особливий інтерес під час проведення пленарного засідання V Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної
економіки в умовах євроінтеграції» викликали також наукові доповіді, які представили на
розгляд численної аудиторії: Кіященко Г.В. − член багатосторонньої групи зацікавлених
осіб при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, голова Полтавської
філії суспільної служби України (м. Полтава, Україна); Глєбова А.О., к.е.н., доцент,
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава,
Україна); Пащенко П.О., заступник директора з навчально-виробничої роботи Вищого
професійного училища № 94 (м. Лисичанськ, Україна.
Традиційно результатами своїх досліджень поділилися аспіранти та здобувачі
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Ashyru Ismayli
Kashasira, Ісмаіл Шаміла Хассан, Щербініна С.А., Пащенко П.О.

Після завершення пленарного засідання конференція продовжила свою роботу за
чотирма тематичними напрямами. Паралельно з секційними засіданнями було проведено
семінар-тренінг «Start-up Day» (д.е.н., проф. Комеліна О.В.; к.е.н., доц. Гунченко М.В.)

Пізнавальним для учасників конференції став круглий стіл «Ефективне управління
природними ресурсами як інноваційний чинник розвитку національної економіки»
(Кіященко Г.В.; Герасименко Л.В., Ковалева Т.К.; д.е.н., доц. Зось-Кіор М.В.).

Програмний комітет конференції висловлює слова вдячності всім її учасникам за
цікаві доповіді та виявлений інтерес до проблем формування сучасних інноваційноінвестиційних механізмів розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції.
За матеріалами кафедри менеджменту і логістики
ННІФЕМ ПолтНТУ

