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Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
Бюро розвитку підприємництва економічного факультету НТУ «ХПІ» 

Мішкольцький університет (Угорщина) 
Факультет економічних наук Національного університету  

«Києво-Могилянська академія» 
Одеський національний економічний університет 

Українська асоціація розвитку менеджмент-бізнес освіти (УАРМБО) 
Проект TEMPUS «BUSEEG-RU-UA»: Набуття професійних і підприємницьких 

навичок через освіту та консультування 
Спілка винахідників і раціоналізаторів України 

Всеукраїнська спілка вчених-економістів 
 
 

 

VІI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: 
«СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: 

БІЗНЕС, НАУКА, ОСВІТА»  
(SIDEC 2015) 

 

29 вересня – 2 жовтня - 2015 р. 
м. Харків, НТУ «ХПІ» 

 

ММееттаа  ппррооввееддеенннняя    
ппоолляяггааєє  вв  ггееннееррааццііїї  ннооввиихх  ііддеейй  іі  ккооннккррееттнниихх  ппррооппооззиицціійй  щщооддоо  ввииззннааччеенннняя  ооссннооввнниихх  

ссууччаасснниихх  ввииккллииккіівв  вв  ррііззнниихх  ггааллууззяяхх  ееккооннооммііккии,,  ообб''єєддннаанннніі  ккррееааттииввнниихх  іі  ннооввііттннііхх  
ппррааккттиикк  ууккррааїїннссььккиихх  ттаа  ззааккооррддоонннниихх  ввччеенниихх,,  ддеерржжааввнниихх,,  ппооллііттииччнниихх  іі  ссууссппііллььнниихх  

ддііяяччіівв,,  ппррооммииссллооввцціівв  іі  ппііддппррииєєммцціівв,,  щщоо  ззааццііккааввллеенніі  вв  ссттааллооммуу  ееккооннооммііччннооммуу  ррооззввииттккуу  
ссууссппііллььссттвваа..  

 

СПЕЦІАЛЬНА ТЕМА SIDEC 2015 
Підприємницький дух та високотехнологічне підприємництво! 

 
 

 
 

  

http://www.sidec.kharkiv.ua/
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ЗА ПІДТРИМКИ: 

 
Харківської торгівельно-промислової палати 

Отто фон Герікке університету (Магдебург, Німеччина) 
Університету ім. Пьер Мендес Франс (Гренобль, Франція) 

Університету прикладних наук Савонія (Куопіо, Фінляндія) 
Віденського університету економіки і ділового адміністрування (Австрія) 

Школи менеджменту Бредфордського університету (Велика Британія) 
Школи економіки та ділового адміністрування Талліннського 

технологічного університету (Естонія) 
Школи бізнесу Барні, Хартфордського Університету (США) 

Лодзинського технічного університету (Польща) 
Лабораторії інноваційних навичок НТУ «ХПІ» 

Міжфакультетського науково-методичного центру «INNOLAB» НТУ «ХПІ» 
Спілки підприємців Харківської області 

ПАТ "Харків Онлайн" та ТОВ «Центр качества» 
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МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція: 
«СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: 

БІЗНЕС, НАУКА, ОСВІТА» (SIDEC 2015) 
 

проводиться на базі Економічного факультету 
Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут». 

 

 

 
Економічний факультет НТУ «ХПІ» організований у 1994 р. 

для підготовки фахівців в галузі економіки, менеджменту, 
маркетингу, управління інноваціями, обліку й аудиту, 
інтелектуальної власності за напрямками діяльності, де НТУ 
«ХПІ» має ключові позиції. Це відноситься до сфер 
машинобудування, електротехніки та електроенергетики, 
приладобудування, хімічної промисловості, транспорту, зв'язку 
та ін. 

Факультет має у своєму розпорядженні сучасну 
інтелектуальну і технічну базу, володіє широкими зв'язками з 
вітчизняними і закордонними організаціями, має всі можливості 
для підготовки фахівців високого класу. 

 
Національний технічний університет "Харківський 

політехнічний інститут", заснований в 1885 році, - найстаріший 
технічний ВНЗ лівобережжя України. 

Сьогодні в НТУ «ХПІ» навчаються понад 26 тис. студентів, 
400 аспірантів, працюють 1700 викладачів та науковців, серед 
яких 190 докторів наук і професорів та понад 800 кандидатів 
наук і доцентів. В університеті готуються фахівці з 
машинобудування, автоматики, електротехніки, електроніки, 
хімічних технологій, систем управління, високих фізичних та 
мікропроцесорних технологій, психології, економіки 
підприємств, бізнесу тощо. 

 
Харків - заснований в 1654 році, адміністративний центр 

історико-географічної області України, за якою закріпилася 
назва «Слобожанщина». Харків є одним з найбільших міст 
України з чисельністю населення близько 1,5 млн. чол. 

Харків - місто з багатими культурними традиціями. Тут 
працюють 6 великих театрів, багато музеїв, заслужену 
популярність серед жителів і гостей міста мають цирк, зоопарк, 
дельфінарій, аквапарк та ЦПК та В ім. М. Горького. 

Приїхавши сюди, ви обов'язково знайдете душевний і 
теплий прийом, побачите місто, яке вразить вас різноманітністю 
архітектурних стилів, традицій та ідей. 

 
Ви зможете плідно попрацювати, розширити свої наукові 

горизонти і добре відпочинити! 
  

http://www.sidec.kharkiv.ua/
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В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДУТЬ ОБГОВОРЮВАТИСЯ НАСТУПНІ ТЕМИ: 
 

1) Управління знаннями та розвиток інтелектуального потенціалу; 
2) Організаційно - економічні проблеми інноваційної діяльності; 
3) Конкурентоспроможність економіки (макро-, мезо-, мікро- рівні); 
4) Актуальні напрями розвитку теорії і практики менеджменту; 
5) Ринок праці, соціально-трудові відносини та управління людськими 

ресурсами; 
6) Сучасні виклики та перспективи розвитку маркетингу; 
7) Корпоративна соціальна відповідальність: взаємодія бізнесу, освіти і 

суспільства; 
8) Інтеграційні процеси в світі та в Україні: співпраця з Європейським Союзом, 

економіка, менеджмент; 
9) Інноваційні технології управління бізнесом та підприємництво; 
10) Правове забезпечення та державна підтримка інноваційної діяльності; 
 

Круглий стіл проекту TEMPUS BUSEEG-RU-UA «START-UP КОНСАЛТИНГ 
У ВИЩІЙ ШКОЛІ» 

 

Робочі мови: українська, російська, англійська 
 

Для участі в конференції запрошуються представники реального сектору економіки, 
вчені, викладачі, аспіранти, представники громадських організацій і органів 

державної влади, молоді вчені. 
 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ ОПУБЛІКОВАНО: 
 

 Збірник наукових праць Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції: «Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, 
освіта» SIDEC 2015 (тези доповідей до 4 сторінок) 

 Вісник Національного технічного університету "Харківський 
політехнічний інститут". Тематичний випуск: Технічний прогрес і 
ефективність виробництва. (Журнал внесений до списку наукових 
спеціалізованих видань ВАК України по економічних науках). 

 Збірник наукових праць «Науковий вісник Одеського національного 
економічного університету» (Збірник зареєстрований президією ВАК 
України від 26 січня 2011 р. № 1-05/1 як наукове видання з економічних наук, 
від 23 лютого 2011 р. №1-05/2 як наукове видання з політичних наук). 
Збірник включено до наукометричної бази даних Російський індекс наукового 
цитування (РІНЦ). Google Scholar, Польська наукова бібліографія та інш. 

Звертаємо Вашу увагу, що: 

Кожний зареєстрований автор має можливість подати наукові статті до Вісника 
Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", 
Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва ТА/АБО до Збірника 
наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного 
університету».   

http://www.sidec.kharkiv.ua/
https://pbn.nauka.gov.pl/journals/48486
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 
 
Для участі в конференції необхідно до 10 вересня 2015 року подати в 

організаційний комітет заявку за наведеною формою, тези доповіді, наукові 
статті (електронний варіант) та, після підтвердження прийняття матеріалів та 
надання реквізитів для сплати - копію платіжного доручення про перерахування 
організаційного внеску. 

Організаційний внесок в розмірі: 
– 250 грн. – До організаційного внеску входять: участь у роботі конференції, 

комплект для учасника конференції, програма конференції, сертифікат, збірка 
матеріалів конференції, кава-брейки. 

– 400 грн. - для учасників, що окрім участі у конференції планують взяти 
участь у святковій вечері з нагоди відкриття конференції. 

– 200 грн. - для учасників, що обрали форму участі у якості слухача 
(супроводжуючої особи) (До організаційного внеску входять: участь у роботі 
конференції, комплект для учасника конференції, програма конференції, кава-
брейки, участь у святковій вечері). 

– 200 грн. - для учасників, що обрали дистанційну форму участі з подачею 
тез доповіді до збірника наукових праць Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції: «Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, 
наука, освіта» SIDEC 2015 (тези доповідей до 4 сторінок). Надсилається збірка тез 
та програма конференції. 

 
Звертаємо Вашу увагу, що витрати на харчування, проживання і проїзд 

учасники конференції несуть самостійно. 
Організаційний комітет надає сприяння у бронюванні житла на час проведення 

конференції. Про потребу у бронюванні житла просимо вказувати у заявці про участь 
(додаткову інформацію можна дізнатися у координаторів конференції). 

 
Публікація наукових статей у Фахових журналах Вісник Національного 

технічного університету "Харківський політехнічний інститут" та Збірник 
наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного 

університету», оплачується додатково. 
 

КЛЮЧОВІ ДАТИ 
ПОЧАТОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПРИЙОМ ЗАЯВОК УЧАСТНИКА, ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, 

СТАТЕЙ,  СТАТЕЙ ДО ФАХОВО І КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІІ 
10.07.2015 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, СТАТЕЙ ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ, 

МОНОГРАФІЙ, ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ І ЗАЯВОК ВСТАНОВЛЕНОГО ЗРАЗКА 
до 10.09.2015 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВКЛЮЧЕННЯ В ПРОГРАМУ КОНФЕРЕНЦІЇ / РЕЄСТРАЦІЙНІ 

ВНЕСКИ 
до 15.10.2015 

РОЗСИЛКА РОЗКЛАДУ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЗАПРОШЕННЯ до 20.09.2015 

РОЗСИЛКА МАТЕРІАЛІВ УЧАСНИКАМ, ЩО ОБРАЛИ ДИСТАНЦІЙНУ УЧАСТЬ до 30.10.2015 

 
 

ЯКЩО ВАС ЗАЦІКАВИЛА УЧАСТЬ У ДАНИХ НАУКОВИХ ЗАХОДАХ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА 
ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ ! 

  

http://www.sidec.kharkiv.ua/
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ПОПЕРЕДНІЙ РОЗКЛАД РОБОТИ 

 

29 вересня - 02 жовтня 2015 р. 
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ «ХПІ» 

29.09.15 Заїзд, реєстрація, поселення учасників конференції  
 15.00 – 17.00 Круглий стіл проекту TEMPUS BUSEEG-RU-UA  

«Start-up консалтинг у вищій школі» 
30.09.15 09.00 – 10.00 Заїзд, реєстрація, поселення учасників конференції  
 10.00 – 11.30 Відкриття та пленарне засідання №1 
 11.30 – 12.00 Кава-Брейк 
 12.00 – 14.00 Пленарне засідання №2 
 14.00 – 15.00 Перерва на обід 
 15.00 – 17.00 Пленарне засідання №3 

 18.00 – 21.00 Святковий бенкет 
01.10.15 10.00 – 11.30 Робота секцій 
 11.30 – 12.00 Кава-Брейк 
 12.00 – 13.30 Робота секцій 
 13.30 – 14.30 Перерва на обід 
 14.30 – 16.00 Робота секцій 
 16.00 – 17.00 Дискусія 

 17.00 – 20.00 Оглядова екскурсія містом Харків* 
02.10.15 10.00 – 12.00 Пленарне засідання №4, Закриття конференції 
 12.00 – 18.00 Від’їзд учасників 

* Оглядова екскурсія містом Харків (за додаткову плату) 
 
Регламент роботи 
Час для доповіді на пленарному засіданні    15 хвилин 
Час для доповіді на секційному засіданні    10 хвилин 
Час для виступаючих у дискусіях     5 хвилин 
 

Умови участі: 
Автори кожної доповіді, що включена в програму конференції та кожної 

статті, отримають по екземпляру відповідних видань. 
Вартість додаткових примірників видань конференції складає 50 грн. за 

видання. 
Тим учасникам, що обрали дистанційну форму, буде здійснена поштова 

розсилка відповідних видань і матеріалів. 
 

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ, БУДУТЬ 
НАДАНІ УЧАСНИКАМ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПРИЙОМ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, СТАТЕЙ ДО 

ВІСНИКА НТУ «ХПІ» ТА НАУКОВОГО ВІСНИКА ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. 

 

Адреса організаційного комітету 
Нестеренко Роман Олександрович, секретар організаційного комітету конференції, 

директор «Бюро розвитку підприємництва» економічного факультету НТУ «ХПІ»:  
Тел./факс.: +38(057) 707-68-18, моб. тел.: +38(067) 421-33-15,  
e-mail: sidec.conference@gmail.com 
Skype: nesterenko.roman 

Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ «ХПІ», У1, 404, Бюро розвитку підприємництва 
Економічного факультету Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», www.sidec.kharkiv.ua  
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ЗАЯВКА 
учасника VІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «СТРАТЕГІЇ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: БІЗНЕС, НАУКА, ОСВІТА» (SIDEC 2015) 
Прізвище, ім'я, по батькові на рос.мові  

Прізвище, ім'я, по батькові укр. мовою  
Прізвище, ім'я, на англ. мові  

Контактні телефони (дом., роб, моб., ін.) 

E-mail:  

Повна адреса для листування (П.І.П., вул., місто, поштовий індекс, країна) 

Місто, Країна  

Організація, Підрозділ Повна назва організації, Указати факультет, 
кафедру, лабораторію 

Посада Указується тільки посада без розширень 
(наприклад, професор, аспірант) 

Науковий ступінь, Вчене звання Указується цілком, наприклад: доктор 
економічних наук. 

Форма участі/доповіді 
(пленарна, секційна, у якості слухача, дистанційна) 

 

Участь у святковій вечері (так/ні) 

Назва доповіді  

Номер напрямку (теми) конференції  

Подача статті до публікації в фаховому виданні з економічних наук: 
Збірник наукових праць. Вісник НТУ «ХПІ» 

(так/ні) 

Подача статті до публікації в фаховому виданні з економічних наук: 
Збірник наукових праць «Науковий вісник Одеського національного 
економічного університету» 

(так/ні) 

Дата приїзду (вказати у форматі: дд.мм.рр чи поставити прочерк, 
якщо не приїдете) 

 

Дата від'їзду (вказати у форматі: дд.мм.рр чи поставити прочерк, 
якщо не приїдете) 

 

Дата подачі заявки  

 
Довідкова інформація для учасників конференції 

 
Заявку, Тези доповіді (до 4-х сторінок) та статті до Наукових журналів треба 

надіслати на електронну адресу організаційного комітету: 
sidec.conference@gmail.com. 

Після прийняття матеріалів буде надана інформація щодо платіжних реквізитів 
та суми для сплати організаційного внеску, оргкомітету слід надіслати скановану 
копію платіжного доручення. 

Програма конференції та Збірник тез доповідей конференції планується до 
початку конференції. 

Наукові журнали будуть видані та розіслані авторам по завершенню 
конференції, але не пізніше 30.10.2015 р. 

Матеріали учасники отримають під час роботи конференції особисто чи 
поштою після її завершення. 

Оргкомітет залишає за собою право відхилення поданих до опублікування 
матеріалів, якщо вони не відповідають вимогам, а також за умов відсутності 
підтвердження оплати. 

Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у 
конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет. 

Місце проведення: Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут», вул. Фрунзе, 21, м. Харків 

 
  

http://www.sidec.kharkiv.ua/


 

sidec.conference@gmail.com                      SIDEC 2015 www.sidec.kharkiv.ua 

 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

до збірника наукових праць Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції «Стратегія інноваційного розвитку економіки:  

бізнес, наука, освіта» SIDEC 2015: 
 
Робочі мови: українська, російська, англійська 
Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1,5 
інтервал. 
Обсяг: 2 - 4 сторінки формату А-4. 
Шрифт: гарнітури Times New Roman, 14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. 
Розміщення: у верхньому лівому куті повинен бути зазначений шифр УДК, 
нижче зазначити прізвище та ініціали автора, посаду, установу, місто. Нижче 
великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – 
основний текст. 

 Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. 
Підписи до рисунків, назви та текст таблиць подаються шрифтом Times 
New Roman Cyr, 12 pt. Слово ―Таблиця ... в окремому рядку справа. З 
нового рядка вказується назва таблиці. Примітки до таблиці даються 
тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та 
ілюстрацій центруються. Усі таблиці та рисунки мають бути в межах 
полів! 

 Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) 
«вмонтовуються» в основний текст доповіді і подаються додатково у 
вигляді окремих файлів у форматі JPG, JPEG. 

 Формули подаються в окремому рядку з відступом зліва 1 см, 
нумеруються послідовно арабськими цифрами в круглих дужках з правої 
сторони сторінки з вирівнюванням по правому краю. Додаткові відступи 
перед і після формул не робляться.  

 

УДК 
 
Сидоренко С.О. 
Посада, науковий ступінь, вчене звання, назва вищого навчального закладу 
(організації), місто 

 
НАЗВА 

 
Текст доповіді 

 
Література: 

  
Оформлення списку літератури – згідно із ДСТУ (ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання»), приклади оформлення бібліографічного опису 
наведено в Бюлетені ВАК України, №3, 2008 (Форма 23, с. 9-13). 
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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Голова - Сокол Євген Іванович, ректор НТУ «ХПІ», лауреат премії НАН України імені 

С.О. Лебедєва, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри промислової і біомедичної електроніки. 
 

Співголова - Петро Григорович Перерва - докт. екон. наук, професор, декан економічного 

факультету НТУ «ХПІ», академік Академії економічних наук України, почесний професор 

Мішкольцького університету; 
 

Співголова – Ольга Ігорівна Савченко, канд. екон. наук, професор кафедри організації 

виробництва та управління персоналом НТУ «ХПІ». 
 

Співголова – Маріанн Вереш Шомоши, професор, декан економічного факультету, директор 

інституту менеджменту Мішкольцького університету, Угорщина. 
 

Співголова – Марина Дмитрівна Балджи, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри 

економіки та управління національним господарством Одеського національного 

економічного університету. 
 

Співголова – Олександра Віталіївна Гуменна, канд. екон. наук, доц., декан факультету 

економічних наук Національного університету Киево Могилянська академія. 

 

Члени програмного комітету 
  

Ричард Фортмюллер PhD, професор Інституту бізнес-освіти Віденського університету 

економіки і ділового адміністрування, Австрія 
  

Крістос Калантарідіс PhD, професор підприємництва та інновацій Школи менеджменту 

Бредфордського університету, головний редактор European Journal 

of Innovation Management, Бредфорд, Великобританія 
  

Карін Шимпф доцент, керівник офісу обліку академічної успішності, факультету 

економіки і менеджменту, Університету Отто фон Геріке, 

Магдебург, Німеччина 
  

Урве Венесаар PhD, професор підприємництва та заступник декана з наукової 

роботи Школи економіки та ділового адміністрування 

Талліннського технологічного університету. Керівник Центру 

бізнес-досліджень і розвитку, Таллінн, Естонія 
  

Марк Бартолі професор, керівник програми «менеджмент персоналу (УЧР)» 

університету Пьер Мендес Франс, Гренобль, Франція 
  

Іллка Торой професор, проректор з міжнародних зв’язків університету 

прикладних наук Савонія, Куопіо, Фінляндія 
  

Карстен Хенке  доктор інженерії, професор кафедри інтегрованих комунікаційних 

систем Технічного університету Ільмінау, Німеччина  
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Ришард Грондський доктор інженерії, професор, декан факультету організації і 

управління Лодзинського технічного університету, Польща 
  

Ірина Наумова PhD, професор кафедри підприємництва, менеджменту і 

маркетингу, Школи бізнесу Барні, Університет Хартфорда, США 
  

Товажнянський Леонiд 

Леонiдович 

 

докт. техн. наук, професор, Почесний ректор НТУ «ХПІ», голова 

Вченої ради НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, Заслужений діяч 

науки і техніки України, Заслужений працівник вищої школи 

України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 

Почесний академік Академії педагогічних наук України, завідувач 

кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів  
  

Колот Анатолій 

Михайлович 

докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри управління 

персоналом та економіки праці, проректор ДВНЗ «КНЕУ імені 

Вадима Гетьмана», Київ 
  

Бажал Юрій 

Миколайович 

докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії 

Національного університету “Києво-Могилянська академія” 

(НаУКМА), керівник Науково-навчального центру “Інноваційна 

лабораторія” при НаУКМА, Київ 
  

Заруба Віктор 

Яковлевич 

докт. екон. наук, професор, декан факультету економічної 

інформатики та менеджменту Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», керівник 

Міжфакультетського Науково-методичного центру «INNOLAB» 
  

Звєрєв Віктор 

Олександрович 

Президент Харківської торгово-промислової палати 

  

Ткач Олег 

Володимирович 

докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і 

маркетингу Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника, Івано-Франківськ 
  

Гонта Олена Іванівна докт. екон. наук, професор, директор навчально-наукового 

інституту економіки Чернігівського національного технологічного 

університету 
  

Ілляшенко Сергій 

Миколайович 

докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та 

управління інноваційною діяльністю Сумського державного 

університету 
  

Кендюхов Олександр 

Володимирович 

докт. екон. наук, професор, академік Академії економічних наук 

України, завідувач кафедри економіки та підприємництва 

Державного економіко-технологічного університету транспорту, 

Голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів 
  

Архієреєв Сергій  

Ігоревич 

докт. екон. наук, професор, завідувач кафедрою загальної 
економічної теорії НТУ «ХПІ», професор кафедри економічної 
теорії Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна 
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Плотніков Володимир 

Олександрович 

докт. екон. наук, професор, заступник головного редактора 

журналу «Известия СПбГЭУ» Санкт-петербурзького державного 

економічного університету, Російська Федерація 
  

Міненко Володимир 

Леонідович 

докт. наук. з держ. упр., директор Харківського обласного центру 

зайнятості Державної служби зайнятості України, доцент кафедри 

управління персоналом і економіки праці Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 
  

Мальцева Анна  

Андріївна 

Канд. экон. наук, доцент, директор Науково-методичного центру з 
інноваційної діяльності вищої школи ім. Е.А. Лурье Тверського 
державного університету, Відповідальний секретар редакційної ради 
електронного науково-практичного журналу «ИнноЦентр». 
Твер, Російська Федерація 

  

Атаманова Юлія 

Євгенівна 

докт. юр. наук, доцент, заступник директора з наукової роботи 

Науково-дослідного інституту правового забезпечення 

інноваційного розвитку Національної академії правових наук 

України 
  

Йохна Микола 

Антонович  

кандидат техн наук, професор, проректор з науково-педагогічної 

роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри менеджменту 

Хмельницького національного університету 
  

Мехович Сергій 

Анатолійович 

канд. екон. наук, професор кафедри економічного аналізу та обліку 

НТУ «ХПІ», академік АН Вищої школи України, Головний редактор 

ЗНВІ журналу «Енергозбереження – Енергетика - Енергоаудит», 

генеральний директор ТОВ «НТЦ «Енергетичні технології» 
  

Трофимова Ольга 

Кирилівна 

канд. екон. наук, доцент Національного аерокосмічного 

університету ім. Н.Е. Жуковського «ХАІ», директор ТОВ «Центр 

якості», голова регіонального відділення Українського товариства 

якості, член Європейського Союзу консультантів, Української 

асоціації менеджмент-консультантів 
  

Горохова Людмила  

Петрівна  

директор Української асоціації розвитку менеджменту та бізнес 

освіти 
  

Пижова Лариса  

Борисівна  

PhD, Заступник голови Товариства винахідників і раціоналізаторів 

України, директор ТОВ «Константа» 
  

Гораль Ліліана  

Тарасівна 

докт. екон. наук, доц., директор інституту економіки та управління 

у нафто-газовому комплексі Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти та газу (ІФНТУНГ), Україна 
  

Боровик Валентина 

Олександрівна 

канд. техн. наук, доцент кафедри інформатики Сумського 

державного університету, голова профспілки університету 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
  

Матросов Олександр 

Дмитрович 

канд. екон. наук, професор, завідувач кафедри організації 

виробництва та управління персоналом НТУ «ХПІ», голова 

оргкомітету 
  

Нестеренко Роман 

Олександрович 

Директор Бюро розвитку підприємництва Економічного 

факультету НТУ «ХПІ», вчений секретар конференції,  
  

Порункова Ірина  

Федорівна 

Керівник групи фандрайзингу НТУ «ХПІ» та координаційного 

центру Консорціуму “ЄС-Україна” 
  

Косенко Андрій  

Васильович 

Канд. екон. наук., доц. кафедри організації виробництва та 

управління персоналом НТУ «ХПІ» 
  

Побережна Катерина 

Вікторівна 

Інженер І-ої категорії кафедри організації виробництва та 

управління персоналом НТУ «ХПІ» 
  

Круглов Олександр 

Анатолійович 

Завідувач навчальної лабораторії кафедри організації 

виробництва та управління персоналом НТУ «ХПІ» 
  

Побережний Роман 

Олегович 

Старший викладач кафедри організації виробництва та 

управління персоналом НТУ «ХПІ» 
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Вісник Національного технічного університету 

"Харківський політехнічний інститут". 
Тематичний випуск: «Технічний прогрес і 

ефективність виробництва» 
http://vestnik.kpi.kharkov.ua/economic  

 
Статті до Віснику приймаються до 10 вересня 2015 

року лише від учасників конференції SIDEC 2015, що 
подали тези доповіді, після сплати суми в розмірі 
300 грн. за кожну наукову статтю (4 сторінки + 
література та бібліографія + сторінка анотацій) та 50 грн. 
за кожну додаткову сторінку. 

Матеріали надсилати на електронну пошту 
sidec.conference@gmail.com 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ, ПОДАНИХ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ У ВІСНИКУ 

НТУ «ХПІ» ДИВІТЬСЯ НА САЙТІ http://vestnik.kpi.kharkov.ua/avtoram/ 
 

ДО РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ПОДАЮТЬСЯ: 
1 Заявка, що має такий вигляд: Просимо прийняти статтю … (ПІБ авторів, назва 

статті) на ... сторінках для опублікування у Віснику НТУ «ХПІ» …( вказати 
серію). Оплату гарантуємо. Не заперечуємо проти несуттєвої зміни тексту, 
пов’язаної із форматуванням при створенні макету збірника. Підписи ВСІХ 
авторів.  

2 Акт експертизи про можливість опублікування у відкритій пресі.  
3 Рецензія, що підписана доктором або кандидатом наук (не нижче наукового 

ступеня та вченого звання авторів) з обов’язковим відображенням умов 
п. 3 постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1.  

4 На окремій сторінці три бібліографічні описи з анотаціями і ключовими 
словами. 

5 Електронна версія макету статті в форматі DOC та PDF. 
6 Сканована копія платіжного доручення. 
 
Матеріали надсилати на електронну пошту sidec.conference@gmail.com. 
 
Матеріали, представлені у невідповідності до вимог, без рецензії, неоплачені, 

без електронної версії, та подані пізніше зазначених термінів не будуть 
прийняті до публікації. 
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Збірник наукових праць «Науковий вісник 
Одеського національного економічного 

університету». 
http://n-visnik.oneu.edu.ua 

 
Статті до Віснику приймаються до 10 вересня 2015 

року лише від учасників конференції SIDEC 2015, що 
подали тези доповіді, після сплати суми в розмірі 
200 грн. за наукову статтю обсягом 20 тис. знаків. 

Матеріали надсилати на електронну пошту 
sidec.conference@gmail.com та копію на 
n.visnik.oneu@ukr.net 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ, ПОДАНИХ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ У Збірнику 

наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного 
університету» ДИВІТЬСЯ НА САЙТІ http://n-visnik.oneu.edu.ua/ 

"Науковий вісник Одеського національного економічного університету" 
має Міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSN.  

 
Для опублікування у «Науковому віснику Одеського національного 

економічного університету» приймаються статті, які не друкувались раніше та 
містять нові наукові результати теоретичних і експериментальних досліджень у 
відповідних наукових галузях, а також замовлені наукові оглядові та узагальнюючі 
статті. 

Статті приймаються за такими напрямками наукових досліджень: 
1. Економічні науки (реєстрація президії ВАК України від 26 січня 2011 р. №1-

05/1). 
2. Політичні науки (реєстрація президії ВАК України від 28 лютого 2011 р. 

№1-05/2). 
3. Історичні науки. 
До статті обов’язково додається: 
- рецензія доктора наук, в якій, крім підпису рецензента і печатки, обов’язково 

вказується його прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада, місце роботи, 
напрямок наукових досліджень; 

- авторська довідка (прізвище, ім’я, по батькові українською, російською 
мовою та англійською мовами), науковий ступінь, вчене звання, назва організації 
(повністю та скорочено), посада, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса для 
пересилки збірника); 

- Сканована копія платіжного доручення. 
Відповідальність за зміст статті несе автор(-и). Надіслані матеріали не 

повертаються. Статті повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису 
та орфографії.  

Всі статті будуть перевірені програмою антиплагіату. 
Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування наданої 

статті без узгодження з автором та право відхилення статті, яка виконана й 
оформлена з порушенням вимог до написання статей.  
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СПОНСОРСЬКИЙ ПАКЕТ 

 
Організаційний комітет VIІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: «СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: БІЗНЕС, НАУКА, 
ОСВІТА» (SIDEC 2015) пропонує фірмам і організаціям розглянути можливість участі 
в спонсорській програмі конференції і використовувати цю можливість для реклами 
своєї компанії, продукції або послуг.  

Ми пропонуємо розміщення логотипу фірми і рекламних смуг на сторінках 
інформаційних листів, збірки тез, програми, списку учасників, журналу, сайту і інших 
матеріалів конференції. 

Пакет для генерального спонсора конференції (вартість – 8000 грн.): 
- розміщення логотипу на 1-ій стор. програми і збірки тез конференції; 
- розміщення рекламної смуги в програмі конференції; 
- розміщення банера і експозиції спонсора у фойє і в конференц-залі; 
- безкоштовна участь трьох співробітників фірми-спонсора у всіх заходах 

конференції. 
Пакет для офіційних спонсорів конференції (вартість – 6000 грн.): 
- розміщення логотипу на 2-ій стор. програми і збірки тез конференції; 
- розміщення рекламної смуги в програмі конференції; 
- представлення спонсора під час відкриття конференції; 
- безкоштовна участь двох співробітників фірми-спонсора у всіх заходах 

конференції. 
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АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 
Нестеренко Роман Олександрович, секретар організаційного комітету 

конференції, директор «Бюро розвитку підприємництва» економічного 
факультету НТУ «ХПІ»:  

Тел./факс.: +38(057) 707-68-18, моб. тел.: +38(067) 421-33-15,  
e-mail: sidec.conference@gmail.com 
Skype: nesterenko.roman 
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ «ХПІ», У1, 404, Бюро 

розвитку підприємництва Економічного факультету Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», www.sidec.kharkiv.ua 
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