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Шановні учасники конференції! 
Вітаємо Вас на міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні проблеми реформування економіки  
в моделі інноваційного розвитку держави»  

в Харківському національному університеті 
 імені В.Н. Каразіна! 

 Бажаємо вам гарного настрою та плідної роботи  
на конференції! 

 
 
 

Уважаемые участники конференции! 
Приветствуем Вас на международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы реформирования 
экономики в модели инновационного развития государства» в 

Харьковским национальном университете 
имени В.Н. Каразина! 

Желаем Вам хорошего настроения и плодотворной работы 
на конференции! 

 
 
 

Dear participants of conference! 
You are welcome to international theoretical and practical 

conference the «Problems of economy reformation  
in the modern state innovative development model»  
in the V.N. Karazin Kharkiv National University! 

We wish you good mood and fruitful work  
at a conference! 

 
 



Склад організаційного комітету з проведення міжнародної науково-практичної конференції 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

В МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

Залюбовський І.І. -д.фіз.-
мат.н., 

перший проректор з наукової роботи, член-кореспондент НАН 
України, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри експериментальної ядерної фізики Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, фізико-технічний 
факультет 

Александров В.В. - к.е.н., перший проректор, професор Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 

Бабич В.П. - д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
кафедри економіки та менеджменту Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, економічний факультет 

Антоненко Л.А. - д.е.н.,  професор кафедри економіки та менеджменту Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, економічний факультет 

Бабич Д.В. - д.е.н., професор кафедри економіки та менеджменту Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, економічний факультет 

Пуртов В.Ф. - к.е.н., доцент, заступник декана економічного факультету з наукової роботи 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Камишанченко О.М. - д.п.н.,  професор, завідувач кафедри світової економіки Національного 
дослідницького університету «Бєлгородський державний університет», 
економічний факультет 

Московкін В.М. - д.г.н.,  професор кафедри світової економіки Національного дослідницького 
університету «Бєлгородський державний університет», економічний 
факультет 

Растопчина Ю.Л. - к.е.н., доцент кафедри світової економіки Національного дослідницького 
університету «Бєлгородський державний університет», економічний 
факультет 

Булаєнко Л.І. - к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна 

Штучний В.Г. - к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, економічний факультет 

Крикун О.О - к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, економічний факультет 

Третяк В.П. - к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, економічний факультет 

Тернова І.А. -к.е.н. доцент кафедри економіки та менеджменту Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, економічний факультет 

Рекун Г.П. - к.е.н. викладач кафедри економіки та менеджменту Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, економічний факультет 

Челомбітько Т.В. - к.е.н. ст. н. с. кафедри економіки та менеджменту Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, економічний факультет 
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Секретаріат організаційного комітету: 
 

1. Коваль О.М. інженер кафедри економіки та менеджменту Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, економічний факультет 

1. Пятак Ю.А. інженер кафедри економіки та менеджменту Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, економічний факультет 

3. Діденко В.Т. інженер кафедри економіки та менеджменту Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, економічний факультет 
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Програма 
 

Міжнародної науково-практичної конференції 
 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ В 
МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

 
15 листопада 2011 року 

м. Харків, вул. Мироносицька 1, акт. зал 1-12 
Інститут економіки і міжнародних відносин 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 

Мета конференції – обговорення науково-практичних та методологічних 
проблем реформування економіки та формування напрямків інноваційного 
розвитку держави. 

 
 
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська 
 

Регламент роботи 
 

15 листопада 2011 року 

9:00 - заїзд учасників конференції; 
9:00-10:00 – реєстрація учасників конференції (актова зала, ауд.1-12); 
10:00-12:30 – відкриття конференції, пленарне засідання (актова зала, ауд.1-12); 
12:30-13:30 – перерва на каву (аудиторія 1-6); 
13:30-17:00 – засідання секцій (І секція ауд. 2-15; ІІ секція ауд. 1-12; ІІІ секція 

ауд. 2-12); 
17:30 - заключне пленарне засідання за підсумками конференції, закриття 

конференції (підведення підсумків роботи секцій, прийняття 
рекомендацій конференції) (актова зала, ауд.1-12); 

 

 
 
1. Доповідь на пленарному засіданні – 10-15 хв. 
2. Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв. 
3. Виступи в дискусіях – 5 хв. 
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Відкриття конференції 

Пленарне засідання 

Аудиторія № 1/12 

Відкриття конференції, привітання учасникам конференції 

Залюбовський Ілля Іванович перший проректор з наукової роботи, 
доктор фізико-математичних наук, професор Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, Україна 

Александров Володимир Вікторович перший проректор, кандидат 
економічних наук, професор Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, Україна 

Давидов Олександр Іванович декан економічного факультету, кандидат 
економічних наук, доцент Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, Україна 

 
Пленарні наукові доповіді 
 

Рышард Грондзкий декан факультета организации и 
управления/менеджмента Технического университета, г. Лодзи, Польша 
«Актуальные направления научных исследований и опыт факультета 
организации и менеджмента Технического университета Лодзи по подготовке 
современных специалистов» 

 
Бабич Володимир Петрович д.е.н., професор, заслужений діяч науки і 

техніки України, завідувач кафедри економіки та менеджменту Інституту 
економіки і міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, економічний факультет, Україна «Роль индикативного 
планирования в управлении национальной промышленной политикой» 

 
Антоненко Леонід Анисимович д.е.н., професор кафедри економіки та 

менеджменту Інституту економіки і міжнародних відносин Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, економічний факультет, 
Україна «Вклад М. Туган-Барановского, Н. Кондратьева в теорию циклов и 
инноваций ХХІ века» 

 
Колісник Оксана Петрівна начальник відділу інвестиційного і 

інноваційного розвитку Харківської обласної державної адміністрації, аспірант 
Національного аерокосмічного університету М.Є. Жуковського «ХАІ», 
«Інфраструктурне забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності 
Харківського регіону» 
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Робота по секціях: 
 

СЕКЦІЯ 1 
Економіка і менеджмент: новітні теорії і концепції 

сталого розвитку 
Аудиторія №  2-15 
 

Відкриття секції 13:30 
 
Голова секції: Пуртов Володимир Федорович к.е.н., доцент, заступник декана 

економічного факультету з наукової роботи Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна 

Секретар секції: Кудінова Марина Михайлівна к.е.н,. викладач кафедри економіки та 
менеджменту Інституту економіки і міжнародних відносин 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 
ВСТУПНЕ СЛОВО: Пуртов Володимир Федорович к.е.н., доцент, заступник 

декана економічного факультету з наукової роботи Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 
ДОПОВІДІ: 

 
Аніщенко Ольга Вікторівна пошукач, Національна академія міського 

господарства, Україна «Принципи антикризового управління» 
Багдік’ян Сусанна Вараздадовна викладач кафедри бухгалтерського 

обліку, аналізу та аудиту, аспірантка, Одеський національний університет 
ім. І.І Мечникова, Україна «Ідеї сталості, збалансованості та соціальної 
орієнтації регіонального розвитку» 

Базецкая Анна Игоревна к.э.н, доцент, Харьковская национальная академия 
городского хозяйства, Украина «Исторические предпосылки развития регионов и 
влияние поведения населения на их современную реализацию» 

Богдан Наталія Миколаївна асистент кафедри міського господарства та 
регіонального розвитку, Харківська національна академія міського 
господарства, Україна «Інноваційний менеджмент в системі завдань 
регіонального розвитку» 

Браташ Мірослав Анатолійович аспірант, Харківська національна академія 
міського господарства, Україна «Відтворення житлового фонду: невідкладна 
необхідність та об’єктивна реальність» 

Буслаева Анна Владимировна ст. преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, соискатель, Одесский национальный 
университет им. И.И. Мечникова, Украина «Развитие санаторно-курортного 
потенциала Одесской области» 

Волкова Мілиця В’ячеславівна старший викладач, Харківська 
національна академія міського господарства, Україна «Витрати підприємства 
як об’єкт управління» 
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Гаранин Андрей Андреевич аспирант кафедры международной экономики, 
Донецкий национальный университет, Украина «Тенденции международной 
миграции» 

Глушач Анна Володимирівна аспірантка кафедри економічної теорії, 
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна «Запозичена 
праця в  контексті теорії трансакційних витрат» 

Гнилицкький Максим Владимирович аспирант кафедры экономики и 
менеджмента, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина 
«Сущность брендинга» 

Гречина Ірина Вікторівна к.е.н., доцент кафедри контролю та АГД, 
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського, Україна «Структурні складові  потенціалу економічної 
системи» 

Гуржій Наталія Миколаївна к.е.н, доцент, Донецький національний 
університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна 
«Система креативності в стратегічному маркетингу» 

Дрогомирецька Мар’яна Іванівна к.е.н., старший викладач кафедри 
управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки “Полтавський 
університет економіки і торгівлі”, Україна «Проблеми формування ефективних 
каналів реалізації сільськогосподарської продукції в Україні» 

Євтушенко Вікторія Анатоліївна к.е.н., доцент кафедри маркетингу та 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна, Україна «Розвиток концепції соціальної 
відповідальності у наукових школах менеджменту і маркетингу» 

Жукова Лариса Миколаївна здобувач, Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, Україна «Альтернативні способи вирішення 
конфліктів корпоративного сектору в моделі інноваційного розвитку держави» 

Ковтун Тамара Дмитриевна ст. преп. кафедры международной 
экономики, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 
Украина «Идеи И. Адизеса в контексте управления изменениями» 

Козирєва Олена Володимирівна к.е.н., доцент, Національний 
фармацевтичний університет, Україна «Еволюція формування соціальної 
відповідальності вітчизняних підприємств» 

Коломієць Ганна Миколаївна д.е.н., професор кафедри міжнародної 
економіки, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Клочко 
Віталій Миколайович старший викладач кафедри світової економіки 
сільського господарства, Харківська державна зооветеринарна академія, 
Україна «Моделювання конкурентоспроможності молокопродуктового 
підкомплексу регіону» 

Костін Дмитро Юрійович аспірант кафедри економічної кібернетики, 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна «Напрями 
удосконалення системи матеріального стимуювання на електроенергетичних 
підприємтсвах» 

Кудинова Марина Михайловна к.э.н., ст. преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента, Харьковский национальный университет 
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им. В.Н. Каразина, Украина «Внедрение маркетинга территории в концепцию 
устойчивого развития Украины» 

Лазаренко Володимир Євгенійович д.е.н., професор, Рєзніков Валерій 
Володимирович ст. викладач, Харківський національний університет 
ім. В.Н. Каразіна, Україна «Щодо питання етапів взаємодії економічних систем» 

Лаптев Валентин Григорьевич доцент, Ткаченко Екатерина Сергеевна 
аспирант, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина 
«Социокультурные аспекты инновационного менеджмента» 

Левчук Виктор Георгиевич к.фил.н., доцент, Харьковского 
национального университета им. В.Н. Каразина, советник председателя 
Харьковской областной государственной администрации, Украина 
«Экономическое сознание: духовность в дискурсе его целостности»» 

Лелюк Наталія Євгенівна к.е.н., доцент, Харківська національна академія 
міського господарства, Україна «Концепція і принципи стійкого розвитку» 

Лысенко Елена Викторовна соискатель кафедры финансов и 
маркетинга, Приднепровская государственная академия строительства и 
архитектуры, Украина «Исследование денежных потоков предприятия 
методами корреляционного анализа» 

Малишев Олег Валерійович аспірант кафедри управління персоналом і 
економіка праці, Донецький національний університет, Україна «Сучасні проблеми 
диференціації оплати праці» 

Мантур-Чубата Олена Сергіївна аспірант кафедри фінансів та 
банківської справи, Хмельницький національний університет, Україна 
«Дослідження категорії “ризик”» 

Масалитина Елена Евгеньевна преподаватель кафедры экономики 
предприятия, Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская 
академия», Украина «К вопросу антикризисной политики» 

Меліхова Тетяна Олегівна к.е.н., доцент кафедри ОіА, Запорізька 
державна інженерна академія, Україна «Методичні підходи до податкового 
планування податку на додану вартість для формування фінансової безпеки 
підприємства» 

Мельник Олена Олександрівна аспірант кафедри міжнародної 
економіки, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 
Украина «Дослідження сучасних тенденцій та визначення методологічних 
основ забезпечення економічної безпеки підприємства» 

Намлієва Наталя Василівна к.е.н., Мелітопольський інститут 
державного та муніципального управління Класичного приватного 
університету, Украина «Концепція управління залученням інвестицій як умова 
сталого розвитку економіки» 

Недавня Анна Володимирівна аспірант кафедри обліку та аудиту, 
Харківська національна академія міського господарства, Україна «Управління 
портфелем проектів житлового будівництва, критерії відбору проектів задля 
максимізації вартості підприємства» 

Нохріна Лариса Анатоліївна к.т.н., доцент, Національна  академія 
міського  господарства, Україна «Передумови розвитку сфери послуг» 
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Оболенцева Лариса Володимирівна к.е.н., доцент, Харківська 
національна академія міського господарства, Україна «Управління знаннями та 
його роль у розвитку підприємства в «новій економіці»» 

Петрушенко Микола Миколайович к.е.н., доцент кафедри управління, 
Сумський державний університет, Україна «Управління природно-ресурсними 
конфліктами в контексті концепції сталого розвитку» 

Плотницька Світлана Іванівна к.е.н., доцент, Оспеннікова Єлизавета 
Дмитрівна магістрант, Харківська національна академія міського 
господарства, Україна «Перехід проблемних територій до сталого розвитку»  

Подмешальська Юлія Володимирівна к.е.н., Запорізька державна 
інженерна академія, Україна «Особливості формування запасів в 
управлінському обліку» 

Поколодний Валерій Вікторович к.е.н., доцент, Українська державна 
академія залізничного транспорту, Україна «Соціалізація страхового сектору в 
Україні, як основна домінанта його розвитку» 

Рибак Ольга Вікторівна аспірант кафедри міжнародних економічних 
відносин, Хмельницький національний університет, Україна «Економічні 
аспекти використання контролінгу в управлінні діяльністю підприємства» 

Рогозянська Анна Михайлівна здобувач, Харківський національний 
університет ім. В.Н.Каразіна, Україна «Сталість національної фінансової 
системи як чинник підвищення конкурентоспроможності країни» 

Родченко Владимир Борисович к.э.н., доцент, Навроцкий Алексей 
Алексеевич к.э.н., Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 
Украина «Концептуальные основы построения системы стратегического 
управления вертикали город-регион-государство» 

Сніжко Юлія Сергіївна аспірант кафедри менеджменту та маркетингу в 
міському господарстві, Харківська національна академія міського господарства, 
Україна «Основні проблеми та перспективи розвитку регіональної енергетики 
України» 

Транченко Людмила Володимирівна к.е.н., доцент кафедри економіки 
та менеджменту, Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет», Украина 
«Напрями реалізації політики зайнятості сільського населення в Україні» 

Хаджинов Илья Васильевич к.э.н. доцент, Русанов Роман Николаевич, 
студент, Донецкий национальный университет, Украина «Влияние факторов 
глобализации на экономику Украины» 

Штембуляк Дар’я Олександрівна аспірантка, викладач кафедри 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, Веретеннікова Діана Анатоліївна, 
аспірантка, викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, 
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Україна «Перспективи 
створення туристичних кластерів в Одеському регіоні» 

Янаков Валерій Петрович к.т.н. асистент, Самойчук Кирил Олегович 
к.т.н. доцент, Пупинін Андрій Андрійович асистент, Таврійський державний 
агротехнологічний університет, Україна «Підвищення ефективності 
хлібопекарського підприємства» 
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СЕКЦІЯ 2 
Сучасні економічні механізми регулювання в інноваційних моделях 

стійкого розвитку держави 
 

Аудиторія №  1-12 
Відкриття секції 13:30 

 
Голова секції: Антоненко Леонід Анисимович д.е.н., професор кафедри економіки та  

менеджменту Інституту економіки і міжнародних відносин 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Секретар секції: Рудь Ганна Ігорівна аспірант кафедри економіки та менеджменту 
Інституту економіки і міжнародних відносин Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна 

 
 

ВСТУПНЕ СЛОВО: Антоненко Леонід Анисимович д.е.н., професор кафедри 
економіки та менеджменту Інституту економіки і міжнародних відносин 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 
ДОПОВІДІ: 

 
Александров Володимир Вікторович к.е.н., професор, Харківський 

національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна «Інноваційні виклики 
економічного зростання в Україні» 

Ахромкін Андрій Олександрович здобувач, Харківська національна 
академія міського господарства, Україна «Інноваційні аспекти розбудови 
енергоефективної  економіки України» 

Ачкасов Анатолій Єгорович д.е.н., професор, Харківська національна 
академія міського господарства, Ткаченко Юрій Володимирович к.е.н., 
доцент, Державний інститут підготовки кадрів, Мінпромполітики України, 
Україна «Інноваційні складові розвитку підприємницького середовища в 
Україні» 

Бабич Дмитро Володимирович д.е.н., професор, Голозубов Віталій 
Олександрович аспірант, Ященко Олександр Анатолійович, аспірант, 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна «Проблеми 
мінімізації ризиків на ринку цінних паперів» 

Бабич Світлана Миколаївна к.е.н., доцент, Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, Україна «Сучасний механізм формування 
інноваційної моделі стійкого регіонального розвитку» 

Баландіна Ірина Сергіївна апірант, Харківська національна академія 
міського господарства, Україна «Техноеколого-економічні принципи 
формування ресурсного потенциалу підприємств» 

Балог Олександр Григорович ст. викладач, Одеський національний 
університет ім. І.І. Мечнікова, Україна «Місія регіонів як складова успішної 
стратегії розвитку соціально-економічних систем» 
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Ван Цюйши аспирант кафедры экономики и менеджмента, Харьковский 
национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина «Новое в 
формировании мирового рынка нефти» 

Галутова Марина Миколаївна аспірант кафедри менеджменту організацій, 
Харківська державна академія культури, Україна «Макроекономічне 
регулювання фінансових інновацій» 

Глущенко Алла Серафімівна к.е.н., доцент, професор кафедри фінансів 
та кредиту, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 
Заіка Андрій Миколайович аспірант кафедри фінансів та кредиту 
Харківський  національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна «Сучасні 
нормативно – правові механізми розвитку інноваційної активності 
домогосподарств України (на прикладі самозайнятих осіб)» 

Грецька Галина Миколаївна к.е.н., ст. наук. співробітник, Харківська 
національна академія міського господарства, Колесник Тетяна 
Миколаївна к.е.н., доцент, Харківська національна академія міського 
господарства, Демідова Олександра Семенівна к.е.н, доцент, Харківський 
національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна «Інноваційна активність 
підприємств в Україні» 

Грицай Николай Николаевич аспирант, Харьковский национальный 
университет им. В. Н. Каразина, Украина «Принципы построения механизма 
регулирования институциональных изменений торговли Украины» 

Давидова Тетяна Валентинівна здобувач кафедри економіка 
залізничного транспорту, Українська державна академія залізничного 
транспорту, Україна «Роль інвестицій в сучасних інноваційних процесах» 

Євтушенко Ганна Валентинівна викладач кафедри маркетингу та 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний 
університет імені В.Н.Каразіна, Україна «Маркетингове забезпечення іміджу 
країни» 

Євтушенко Марина Вікторівна ст. викладач кафедри правового 
забезпечення господарської діяльності, Харківська національна академія 
міського господарства, Україна «Щодо використання державних механізмів в 
процесі реалізації концепції раціонального землекористування та напрями їх 
удосконалення» 

Зайцева Наталья Петровна ассистент кафедры мировой экономики, 
Национальный исследовательский университет «Белгородский 
государственный университет», Россия «Интеграция, как процесс развития 
национальной инновационной системы» 

Зобенко Наталья Геннадиевна соискатель кафедры экономики и 
менеджмента, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 
Украина «Влияние экологических инноваций на рынок продуктов органического 
земледелия» 

Касьянова Анастасія Олександрівна здобувач кафедри економіки і 
менеджменту, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна 
«Створення альтернативного механізму оцінювання стану економічної безпеки 
в національному господарстві» 
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Ковалевська Алла Володимирівна к.е.н., доцент, Харківська 
національна академія міського господарства, Кусік Наталія Львівна к.е.н., 
доцент, Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова, Україна 
«Видатки місцевих бюджетів на реалізацію соціальних завдань» 

Кондратенко Наталя Олегівна д.е.н., професор, Харківська національна 
академія міського господарства, Тарадай Володимир Наумович, Україна 
«Вивчення світового досвіду управління процесом ресурсозбереження» 

Ли Чунюй аспирант кафедры экономики и менеджмента, Харьковский 
национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина «Регулирование 
развития агропромышленного комплекса в Китае» 

Лукьянченкова Виктория Евгеньевна старший преподаватель кафедры 
менеджмента и маркетинга в городском хозяйстве, Харьковская национальная 
академия городского хозяйства, Украина «Стратегия управления сбытовыми 
запасами предприятий строительных материалов» 

Ляшевська Вікторія Іванівна аспірантка кафедри економіки і 
менеджменту, Харківський національній університет ім. В.Н. Каразіна, Україна 
«Інноваційність як засада конкурентоспроможності галузі медичного 
обладнання в Україні» 

Назарова Олександра Юріївна к.е.н., Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, Україна «Сучасні фактори і тенденції 
розвитку демографічних процесів» 

Нескородев Семен Николаевич к.э.н., старший преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента, Харьковский национальный университет 
им. В.Н. Каразина, Украина «Анализ инвестиций в основной капитал в период 
«среднего» цикла национальной экономики (1999-2011 гг.)» 

Оганезова Анна Викторовна к.э.н., доцент, Харьковский институт 
рыночных отношений и менеджмента, Украина «Инновационные методы 
организации системы здравоохранения на принципах семейной медицины» 

Примаченко Инна Николаевна аспирант кафедры менеджмента 
организации, Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, Россия «Проблемы реформирования малых форм хозяйствования 
в аграрном секторе российской экономики» 

Рабиа А. Абдуллах аспирант кафедры экономики и менеджмента, 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина «Место и 
роль инноваций в контексте глобального экономического кризиса в Украине» 

Рекун Ганна Петрівна к.е.н., Прус Юлія Ігорівна студентка, 
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна 
«Корпоративна культура як чинник інноваційного розвитку» 

Рудь Анна Игоревна аспирант кафедры экономики и менеджмента, 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина «Влияние 
фаз больших Кондратьевских циклов на регулятивные функции государства» 

Соболєва Ганна Григорівна к.е.н., Харківська національна академія 
міського господарства, Україна «Пріоритети функціонування інститутів 
державної інфраструктури у регіоні» 
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Третяк Вікторія Павлівна к.е.н., доцент кафедри економіки та 
менеджменту, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна 
«Соціальна інфраструктура у вирішенні сучасних проблем інноваційного 
розвитку України : питання методології і практики» 

Третьяк Виктория Павловна к.э.н., доцент кафедры экономики и 
менеджмента, Бабич Владимир Дмитриевич студент, Харьковский 
национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина «Система 
мероприятий государственной поддержки инновационной деятельности» 

Федотов Александр Александрович к.э.н., доцент, Лукьяненко Антон 
Александрович студент Донецкий национальный університет, Украина «Новая 
инновационная политика Украины» 

Челомбітько Тетяна Валеріївна к.е.н., доцент Центру міжнародної 
освіти, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна 
«Іноземні інвестиції в  інноваційному розвитку банківського сектору та 
економіки України» 

Чепижко Елена Владимировна соискатель, старший преподаватель, 
ЧВУЗ «Харкьковский институт экономики рыночных отношений и 
менеджмента», Украина «Инновационный потенциал как основной фактор 
устойчивого развития промышленного предприятия» 

Шевченко Тетяна Петрівна аспірантка кафедри маркетингу та 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний 
університет ім. В.Н.Каразіна, Україна «Антикризова стратегія підприємства 
на зовнішніх ринках» 

Широкова Олена Миколаївна к.е.н., доцент, Челядінова Наталія 
Геннадіївна аспірант, Українська державна академія залізничного транспорту, 
Україна «Забезпечення стійкості економіки за рахунок впровадження 
інноваційних моделей розвитку залізничного транспорту» 

Шуба Олена Артурівна к.е.н., доцент, Харківський національний 
університет ім. В.Н. Каразіна, Україна «Основні напрямки управління 
державним зовнішнім боргом України в умовах фінансової глобалізації» 
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Секція 3 
Індикативне стратегічне планування інноваційних процесів 

 
Аудиторія №  2-12 

Відкриття секції 13:30 
 

Голова секції: Булаєнко Леонід Іванович к.е.н., доцент кафедри економіки та 
менеджменту Інституту економіки і міжнародних відносин 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 
Секретар секції: Пятак Юлія Анатоліївна інженер кафедри економіки та менеджменту 

Інституту економіки і міжнародних відносин Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна 

 
 

ВСТУПНЕ СЛОВО: Булаєнко Леонід Іванович к.е.н., доцент кафедри 
економіки та менеджменту Інституту економіки і міжнародних відносин 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 
ДОПОВІДІ: 

 

Дуна Наталія Геннадіївна к.е.н., доцент кафедри міжнародної 
економіки, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Україна 
«Технологічне прогнозування як інструмент вибору стратегії  економічного 
розвитку» 

Jresat Sami Senyal, Doctor of Philosophy, Ph.D., Иорданский университет, 
г. Салт «Стратегическое планирование экономического развития Иордании» 

Крикун Ольга Олександрівна к.е.н., Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, Україна «Індикативне планування, як 
регулююча функція економічних процесів» 

Леонтьева Юлия Юрьевна к.э.н., доцент, Кожокина Екатерина 
Александровна ассистент, Харьковская национальная академия городского 
хозяйства, Украина «Исследование въездного туристского потока – ключевого 
индикатора стратегического планирования деятельности туристкой 
отрасли» 

Панасенко Ольга Вячеславовна к.э.н., директор фирмы по 
коммерческим вопросам австрийской компании Murexin, Россия 
«Индикативное планирование инвестиционной деятельности компании» 

Парамонова Євгенія Євгенівна аспірант кафедри економіки та 
менеджменту, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразина «Щодо 
питань стратегічних напрямів розвитку держави» 

Терновая Ирина Анатольевна к.э.н., Харьковский национальный 
университет им. В.Н. Каразина, Украина «Применение SMART-критериев 
постановки целей в стратегическом планировании организации» 
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Заключне пленарне засідання 
 

(підведення підсумків роботи секцій, прийняття рекомендацій 
конференції) 

 
1. Доповіді керівників секцій. 
2. Обговорення. 
3. Прийняття рекомендацій конференції. 
4. Нагородження учасників конференції. 
5. Заключне слово. 
 



 16 

Для нотаток 
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Для нотаток 
 
 

 


