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ПРОГРАМА 

Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів 
«НАЦІОНАЛЬНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ: ВИКЛИКИ ТИСЯЧОЛІТТЯ» 

17-18 грудня 2010 року, м. Харків 
 

Мета конференції: 
Узагальнення практики формування актуальної структури національних конкурентних 

переваг у мінливому глобальному господарському середовищі. 
 
На конференції планується обговорення наступних проблем: 

- Єдині світогосподарські відтворювальні комплекси і національні конкурентні стратегії: 
реальність та ілюзія; 
- Постсоціалістичні країни в глобальній економіці : загрози і можливості; 
- Антикризова політика і політика нарощування конкурентних переваг: 

- співпадіння; 
- доповнення; 
- протилежність. 

 
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська 
 
Регламент роботи: 

1. Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 
2. Доповідь молодих науковців та студентів – до 7 хв. 
3. Виступи в дискусіях – до 5 хв. 

 
План проведення: 
 
17 грудня 2010 року 
9:30 – 10:00 - реєстрація учасників конференції 
10:00 – 10:15 - привітальне слово Голови оргкомітету Александрова В.В. професора, першого 

проректора ХНУ імені В.Н. Каразіна 
10:15 – 12:00 - презентація студентських бізнес-проектів:  «Перетворення конкурентного 

потенціалу підприємства на конкурентні переваги шляхом вибору міжнародної 
маркетингової стратегії» 

12:00 –   13:00 - кава-брейк 
13:00 – 15:00 - обговорення практичної спрямованості студентських проектів представниками 

бізнес-структур 
15:00 – 16:00 - підведення підсумків 1-го робочого дня конференції 
 
18 грудня 2010 року 
9:30 –  10:00 - реєстрація учасників конференції 
10:00 – 12:00 - пленарне засідання 
12:00 – 13:00 - кава-брейк 
13:00 – 15:00 - доповіді молодих вчених, магістрів та аспірантів 
15:00 – 15:30 - підведення підсумків конференції 
15:30 – 16:00 - нагородження учасників 
 

 
 



ДОПОВІДІ: 

Prof. Jerzy Gajdka, Prof. Jan Gajda, University of Łódź, Poland «Problem of  relations between 
economic crisis and transformation and relations between economic prosperity and capital 
market» 

Алієва Е.І., магістр, Ковтун Т.Д., ст. викладач. «Зона вільної торгівлі з ЄС: можливості і загрози 
для України» 

Безносов М.А. кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політичної соціології соціологічного 
факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна. «В пошуках конкурентних переваг: соціальні, політичні 
та геополітичні аспекти» 

Варда Д.В., магистр. Кошкарева Е.Л., ст. преподаватель,. «Классификация посредников в мировой 
экономике» 

Вовченко В.В., магістр, Дуна Н.Г., к.е.н., доцент. «Роль венчурного інвестування в інноваційному 
розвитку країни (на прикладі США)» 

Гаркушенко А.В., магистр, Галуцких Н.А., к.э.н, доцент. «Теоретические подходы к 
экономической оценке трудового потенциала» 

Ещенко Е.О., магистр, Ким Т.И., к.э.н., доцент. «Кластеризация как фактор укрепления 
национальных конкурентних преимуществ» 

Ігнатьєва Д.В., магістр, Галуцьких Н.А., к.е.н., доцент. «Проблеми та перспективи розвитку 
аудиторської діяльності в Україні» 

Камышанченко Е.Н., д.п.н., проф., зав. кафедры мировой экономики, Сазыкина С.А., магистр. 
Белгородский государственный университет, РФ. «Государственное – частное 
партнерство как механизм регулирования инвестиционной деятельности в Белгородской 
области РФ» 

Камышанченко Е.Н., д.п.н., проф., зав. кафедры мировой экономики; Масленникова М.А., 
магистр. Белгородский государственный университет, РФ. «Особенности использования 
механизмов государственно-частного партнерства в инновационной сфере РФ» 

Кулікова О.О., магістр, Дуна Н.Г., к.е.н., доцент. «Глобальний фінансовий ринок: сучасний стан 
та тенденції розвитку» 

Ларін М.О., магістр, Коломієць Г.М., д.е.н., професор. «Трансформація глобальних фінансових 
інститутів і національні конкурентні переваги» 

Лисеный Е.В., аспирант. «Трансформация характера экономического развития под влиянием 
процесса глобализации» 

Литвинова Е.И., магистр, Ким Т.И., к.э.н., доцент. «Трудовая мобильность как фактор укрепления 
конкурентных преимуществ национальной экономики» 

Магонова Л.Г., магістр, Ковтун Т.Д., ст. викладач. «Інноваційна політика ЄС як чинник 
підвищення конкурентних переваг» 

Мараховська О.Є., магістр, Кім Т.І., к.е.н., доцент. «Ефективність антикризової політики в 
країнах ЄС та напрями її вдосконалення» 

Марченко І.С., Кравцов І.В., студенти. «Виведення національного Інтернет-провайдера на 
закордонні ринки на прикладі компанії ТОВ «ТРИОЛАН» 

Маслов В.І., доктор фізико-математичних наук, професор фізико-технічного факультету ХНУ імені 
В.Н. Каразіна «Конкурентоспроможність української фізіки» 

Махновская П.М., Моргун Ю.С., Плотникова Е.В., студенты, Дидорчук И.Л., ст. преподаватель. 
«Способы выведения товара национального производителя на международный рынок на 
примере Харьковской Фабрики театрального реквизита» 

Маценко Ю.В., магістр, Беренда С.В., ст. викладач. «Дослідження феномену дзеркальної 
статистики на прикладі російсько-українських торговельних відносин» 

Мелешко К.А., Рожко Т.В., Харитонова А.М., Козулін В.В., студенти. «Виведення товару 
національного виробника на продовольчі ринки Росії, Білорусії та Польщі (на прикладі 
приватної фірми «Харківагросоюз»)» 

Меллеш Е.В., магистр, Дидорчук И.Л., ст. преподаватель. «Направления реализации 
конкурентного потенциала украинских предприятий в контексте современных тенденций 
развития мирового рынка (на примере рынка винодельческой продукции)» 

Миронова С.Є., магістр, Шуба О.А., к.е.н., доцент. «Фінансові центри як фактор підвищення 
національних конкурентних переваг» 



Мирясов Ю.А., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и ЭМУ. «Бренд как фактор 
конкурентоспособности в современной экономике» 

Михалко В.А., магистр, Ковтун Т.Д., ст. преподаватель. «Еврорегионы в системе трансграничного 
сотрудничества» 

Мищенко А.В., магистр, Дидорчук И.Л., ст. преподаватель. «Международная маркетинговая 
стратегия как инструмент обеспечения конкурентоспособности товаров национального 
производителя на внешних рынках» 

Нагорна В.С., магістр, Мехович А.С., ст. викладач. «Сучасний стан ринку міжнародних 
туристичних послуг в Україні: основні тенденції та напрямки розвитку» 

Перешибкина А.А., магистр, Яременко О.Л., д.э.н., профессор. «Международные инвестиции в 
сфере банковской деятельности» 

Ройтер Мартин, лектор ДААД, Германия, Ким Т.И., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры международной экономики, ХНУ имени В.Н. Каразина. «Популяризация страны 
как средство укрепления национальных конкурентных преимуществ в современном 
обществе» 

Рябченко Н.С., магістр, Дуна Н.Г., к.е.н., доцент. «Досвід країн Європейського Союзу в керуванні 
індустрією відпочинку: можливості для України» 

Савченко І.С., магістр, Мехович А.С., ст. викладач. «Національні конкурентні переваги Індії в 
посткризовий період: особливості та перспективи»  

Твердохліб І.Г., магістр, Кошкарьова Є.Л., ст. викладач. «Сучасні тенденції розвитку світового 
та українського ринків страхових послуг» 

Ткаченко К.С., магістр, Яременко О.Л., д.е.н., професор. «Місце фінансових рейтингів в 
інформаційній інфраструктурі»  

Фоміна Є.В., аспірантка. «Критеріальні ознаки розвитку конкурентноспроможності України в 
умовах глобалізації економіки» 

Хо Чжанлу, магистр, Дидорчук И.Л., ст. преподаватель. «Реализация целей международной 
экономической стратегии Китая в условиях современного кризиса» 

Хорольская К.А., магистр, Беренда С.В., ст. преподаватель. «Таможенный союз России, 
Казахстана и Белоруссии: уроки для Украины» 

Цебро А.А., Новикова А.О., Михайленко Д.К., Даценко К.И., студенты. «Выведение продукции 
ОАО «ФТР» на рынки России, Белорусии и Казахстана» 

Шевська К.Г., магістр, Шуба О.А., к.е.н., доцент. «Пошук шляхів підвищення ефективності 
антикризового регулювання банківської системи з метою створення конкурентних переваг 
національної економіки» 

Эмиль Панушев, декан факультета международной экономики и администрирования Варненского 
Свободного Университета им. Черноризца Храбра, Болгария 

Ян Пен, магистр, Дидорчук И.Л., ст. преподаватель. «Приоритеты инновационного развития как 
фактор формирования новой модели национальных конкурентных преимуществ Китая» 

Янковская Е.Ю., магистр, Дидорчук И.Л., ст. преподаватель. «Обеспечение продовольственной 
безопасности национального рынка на основе политики импортозамещения» 

Яременко О.Л., доктор экономических наук, профессор, заместитель руководителя экспертно 
аналитического центра по вопросам денежно-кредитной политики, начальник отдела стратегии 
монетарной политики Совета Национального Банка Украины (г. Киев). «Глобализация и 
проблема монетарного суверенитета» 


