
IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

«Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки» 
 

26 жовтня 2017 року в Полтавському національному технічному університеті 

імені Юрія Кондратюка відбулася щорічна IV Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку 

національної економіки», у роботі якої взяли участь понад 340 учасників із 

різних регіонів України та країн світу – Франції, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Бельгії, 

Латвії, Польщі, Казахстану і Республіки Білорусь, Словаччини. 

 

 
 

Під час урочистого відкриття Міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції із теплими словами привітань від адміністрації ПолтНТУ до всіх присутніх 

звернувся заступник голови оргкомітету, директор Навчально-наукового інституту 

фінансів, економіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор Гришко 

Володимир Васильович. Продовжуючи роботу пленарного засідання конференції, 

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і логістики Комеліна Ольга 

Володимирівна виступила із вітальним словом, представила почесних гостей даного 

заходу, які знайшли можливість завітати цього дня до ПолтНТУ. Комеілна О.В. 

підкреслила актуальність інноваційно-інвестиційної проблематики досліджень, до 

обговорення якої приєдналися зарубіжні партнери, вищі навчальні заклади та 

організації з 19 регіонів України, більше 100 науковців, підприємці Полтавського 

регіону, представники Полтавської обласної державної адміністрації. 



 
 До роботи пленарного засідання активно приєдналися і колеги-науковці з різних 

куточків світу. Роллнік-Садовська Є. професор, доктор філософії, заступник декана 

факультету менеджменту Білостоцького технологічного університету (Польща) 

побажала кожному учаснику конференції нових наукових здобутків та акцентувала 

увагу на тому, що всі тематичні напрями роботи конференції є надзвичайно 

актуальними, особливо в період динамічних глобалізаційних процесів змін. Із вітальним 

словом перед учасниками конференції також виступили: завідувач кафедри економіки і 

підприємництва Євразійського національного університету імені Л.М. Гумільова 

(Казахстан), кандидат економічних наук, асоційований професор, Рахметуліна Ж.Б.; 

професор Вищої школи менеджменту інформаційних систем (Латвія), доктор 

економічних наук, професор Рященко В.; доктор філософії, асоційований професор 

Університету національного та світового господарства, генеральний секретар Паскаль 

Желев, (Софія, Болгарія); директор Інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки 

кадрів Білоруського державного аграрного технічного університету, доктор економічних 

наук, доктор сільськогосподарських наук, Заслужений працівник сільського 

господарства Республіки Білорусь Яковчик М. С.; заступник директора з наукової роботи 

навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега 

Балацького Сумського державного університету, кандидат економічних наук, доцент 

Швіндіна Г.О., Східноункраїнський, заступник директора інституту економіки та 

управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

Івченко Є.А., к.е.н., доцент ((м. Сєвєродонецьк Україна.) 

З особливим інтересом всі присутні слухали наукові доповіді провідних вчених і 

науковців. Зокрема, на розгляд численної аудиторії було представлено результати 

спільних наукових досліджень професора Комеліної О.В. та професора Zoran Mastilo 

(університет East Sarajevo, Bosni and Hercegovina). Запам’ятався усім присутнім і виступ 

Rafe Jabari (Schiller International University (SIU), Paris, France), тематика досліджень 

якого пов’язана з інноваційними технологіями в освіті та їхньою роллю у системі вищої 

освіти. Результати дослідження  впливу освіти на інноваційний розвиток України були 

представлені у презентації Комеліної О.В. 

 

 



З науковими доповідями виступили доктор економічних наук, професор 
Пішеніна Т.І. (Київський інститут Бізнесу і Ттехнологій), доктор економічних наук, 
професор Горошкова Л.А. (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, 
Україна), кандидат технічних наук, доцент Рославцев Д.М. (Харківський національний 
університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків), кандидат 
економічних наук, старший науковий співробітник Шевченко О.В. (Національний 
інститут стратегічних досліджень, м. Київ) та ін. 

 

 
 

 
 
Приємно відзначити, що цьогорічна Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної 
економіки»була проведена у якісно новому форматі. До роботи конференції активно 
долучилися представники державних та бізнесових структур. Зокрема, із доповіддю про 
особливості державної інвестиційної політики виступив заступник начальника 
Управління інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації, 
начальник відділу транспорту та зв’язку Марчишинець С.М.  



Із виступу 
начальника Полтавського регіонального відділення UKRSIBBANKBNPParibasGroup 
Мригіна Є.С. всі присутні дізналися чимало нового про роль іноземного капіталу у 
банківському секторі України. 

 «Родзинкою»конференції були цікаві майстер-класи і тренінги: організаторами 

яких виступили кафедра менеджменту і логістики: «Особливості менеджменту 

сучасного бізнесу» (модератори: д.е.н., проф. Пішеніна Тетяна Іллівна, д.е.н., проф. 

Комеліна О.В; «Сучасні технології інвестування власного капіталу» (модератори:  

Мазура Олена, к.е.н., доц. Гунченко М.В.) «Ефективне управління природними 

ресурсами як інноваційний чинник розвитку національної економіки» (ауд. 204 ф) 

(оранізатор −  член БГЗО при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, 

голова Полтавської філії Суспільної Служби України Кіященко Г.В). 

 
 



 
 Під час секційних засідань конференції було заслухано найкращі доповіді 

магістрів та студентів. Найбільш активними серед учасників конференції виявилися 

студенти та магістри ПолтНТУ та Євразійського національного університету імені 

Л.М. Гумільова (Казахстан).  
Закриваючи роботу щорічної Міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та 
менеджменту, доктор економічних наук, професор Гришко Володимир Васильович 
зазначив, що в рамках проведення даного заходу вдалося обмінятись досвідом та 
науковими здобутками із колегами з різних країн світу, а участь практиків та 
представників різних секторів економіки визначила нові вектори наукових та 
прикладних досліджень.  

 

 
 
Тож вітаємо усіх часників конференції! Бажаємо нових творчих здобутків та 

високих наукових результатів. 

 

За матеріалами кафедри менеджменту і логістики  

ННІ ФЕМ ПолтНТУ 

 

 

 


