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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Ю.Бажал, д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії НаУКМА (голова);   
Г.Григор’єв, к.е.н., доц. (вчений секретар); 
Є.Бершеда, чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф.; 
І.Бураковський, д.е.н., проф.; 
А.Мелешевич, д-р філософії (PhD); 
Р.Петров,  к.ю.н., д-р філософії (PhD); 
О.Бандура, к.е.н., доц.; 
О.Купець, к.е.н., доц.; 
О.Шевченко, к.е.н., доц.  

 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 Концептуальне підґрунтя економічної конвергенції України та Європейського 
Союзу.  

 Реалізація моделі інтелектуального зростання: розвиток знаннєвої та інноваційної 
економіки. 

 Забезпечення економічної конкурентоздатності в умовах глобалізаційних викликів. 

 Життязберігаючий розвиток: ресурсозбереження, енергоефективність, «зелена» 
економіка. 

 Справедливий ринок праці: політика зайнятості, оплати праці, трудової мобільності. 

 Забезпечення соціальної згуртованості, корпоративної соціальної відповідальності, 
боротьби з бідністю. 

 Секторальний економічний розвиток в контексті Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. 

 Зближення економічного розвитку регіонів, взаємодія регіональних економічних 
політик.  

 
Місце проведення:  
 

Національний університет «Києво-Могилянська академія»,  
м. Київ, вул. Волоська, 8, друге містечко НаУКМА, 4-й корпус,  
Культурно-мистецький центр, перший поверх,  
Галерея мистецтв НаУКМА ім. Олени Замостян 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
24 травня 2012 року: пленарні засідання (Культурно-мистецький центр, перший 
поверх, Галерея мистецтв НаУКМА ім. Олени Замостян) 

 
9.30-10.00 – реєстрація учасників  
10.00-11.45 – пленарне засідання 1 
11.45-12.15 – перерва, кава-брейк 
12.15-13.30 – пленарне засідання 2 
13.30-14.30 – обідня перерва 
14.30-16.00 – пленарне засідання 3 
16.00-16.20 – перерва, кава-брейк  
16.20-17.30 – пленарне засідання 4 
17.30-18.00 – підведення підсумків, фуршет 
 

 
25 травня 2012 року: пленарне засідання: «Молодіжний диспут з проблем 
економічної Євроінтеграції України» (Культурно-мистецький центр, перший поверх, 
Галерея мистецтв НаУКМА ім. Олени Замостян) 

 
14.30-15.00 – реєстрація учасників, кава-брейк  
15.00-17.00 – пленарне засідання 
17.00-17.30 – підведення підсумків, закриття конференції 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДЕЙ І ВИСТУПІВ 
 
Доповідь на пленарному засіданні – 15 хвилин. 
Доповідь на секційних засіданнях – до 15 хвилин. 
Виступ при обговоренні доповіді – до 5 хвилин. 
Доповідь на молодіжному диспуті – до 10 хвилин. 
Виступ на молодіжному диспуті – до 5 хвилин. 
 

 

Контакти оргкомітету: 

Поштова адреса:  

Кафедра економічної теорії  
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) 
вул. Сковороди, 2   
м. Київ, 04655   
 
Адреса (розташування) кафедри економічної теорії НаУКМА:  

м. Київ, НаУКМА, ІІ містечко, вул. Волоська, 8, корпус 6. 

Бажал Юрій Миколайович: bazhal@ukma.kiev.ua; кімн. 6-403, тел. (+38-044) 425-60-42. 

Григор’єв Геннадій Степанович: ggrygoriev@gmail.com; кімн. 6-209, тел. (+38-044) 425-60-42. 

Колосова Ніна Василівна: Kolosova@ukma.kiev.ua; кімн. 6-208, тел. (+38-044) 425-60-42. 

Додаткову і поточну інформацію про конференцію можна отримати на Інтернет-сайті Центру ім. Жана 
Моне з європейських студій НаУКМА:  http://jmce.ukma.kiev.ua/uk/activities   
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ПЛЕНАРНІ  ЗАСІДАННЯ 
 

24 травня 2012 року з 10.00 годин 
(м. Київ, вул. Волоська, 8, друге містечко НаУКМА, 4-й корпус, Культурно-мистецький центр, 

перший поверх, Галерея мистецтв НаУКМА ім. Олени Замостян) 
 
 
  9:30‐10:00  Реєстрація учасників конференції 

10:00‐10:30  Відкриття конференції, виступи і привітання 

Квіт С.М. ‐ Президент Національного університету «Києво‐Могилянска Академія» 

Петров Р.О. ‐ керівник Центру ім. Жана Моне з європейських студій НаУКМА 

Бершеда Є.Р. – завідувач відділу комплексних проблем державотворення Інституту 
законодавства Верховної Ради України, чл.‐кор НАН України, доктор 
екон. наук, професор, Надзвичайний і Повноважний Посол України 

Гудрун Румпф ‐ головний експерт проекту Європейського Союзу «Удосконалення 
стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні»  

 
10:30‐11:45  Пленарне засідання 1 (головуючий: Є.Р.Бершеда) 

‐ Бажал Юрій Миколайович 
(завідувач кафедри економічної теорії НаУКМА, д.е.н., проф.) 

Україна в контексті нової європейської стратегії: постіндустріальні виклики для 
євроінтеграції 
 

‐ Біленко Юрій Іванович 
(завідувач кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів 
Львівського національного  університету  імені Івана  Франка, к.е.н., доцент) 

Сучасні  та  класичні  моделі  економічного  зростання  та  траєкторії  економічного 
розвитку нових країн ЄС та України 

 
‐ Бураковський Ігор Валентинович 
(Директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, д.е.н., проф.) 

Національна торговельна політика: сучасний контекст 

 
‐ Кузьменко Валерій Павлович 
(провідний науковий співробітник Науково ‐ дослідного економічного інституту Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі України, к.е.н., доцент) 

Формування і цілі регіональної політики в ЄС та використання її досвіду в Україні 

 
‐ Купець  Ольга Василівна  
(національний експерт у проекті ЄС: "CARIM‐EAST: перша міграційна обсерваторія на схід від ЄС",доцент 
кафедри економічної теорії НаУКМА, к.е.н.) 

Чому в Україні заробітна плата нижча ніж у Польщі? Роль інституційних факторів 
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11:45‐12:15 

 

 

Перерва, кава‐брейк, продовження реєстрації учасників 

 

12:15‐13:30 

 
Пленарне засідання 2 (головуючий: Ю.М.Бажал) 

 
‐ Капіца Юрій Михайлович 
(директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, провідний експерт 
проекту ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні», к.ю.н.)  

Узгодження механізмів підтримки інноваційного розвитку в ЄС та Україні  

 
‐ Кузьменко Любов Григорівна 
(доцент кафедри економічної теорії Національного університету «Києво – Могилянська академія», 
к.е.н.,доц., заслужений економіст України) 

Щодо ситуації, яка складається навколо реформування (злиття, приєднання, 
одержання в оренду тощо) суб'єктів природних монополій 

 
‐ Шовкун Інна Анатоліївна 
(провідний наук. співробітник ДУ „Інститут економіки  та прогнозування НАН України”, к.е.н., ст.н.с.) 

Технологічні аспекти регіональної інтеграції економіки України 

 
‐ Рилач Наталія Михайлівна  
(науковий співробітник Інституту міжнародних відносин кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.е.н.) 

Реалізація інноваційної моделі економічного розвитку як необхідна умова залучення 
України до глобальної інноваційної системи 

 
‐ Лубчук Ігор Вікторович  
(науковий співробітник відділу економіки та організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України», к.е.н.) 

Україна: на периферії європейської технологічної карти чи перспективний гравець 
ринку високих технологій? 

 
‐ Рибалко Дмитро Дмитрович 
(студент Національного університету «Києво – Могилянська   академія», економіст) 

Iнтелектуалiзацiя й iнновацiйнi процеси в економiцi 

 

 

 

13:30‐14:30 

 

Обід  
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14:30‐16:00 

 

Пленарне засідання 3 (головуючий: Г.С.Григор’єв) 
 
‐ Артьомова Тетяна Іванівна 
(провідний  науковий  співробітник  ДУ  "Інститут  економіки  та  прогнозування  НАН  України",  д.е.н., 
професор НаУКМА) 

Справедливий ринок праці як  передумова ефективних  міжнародних взаємин 
 
 
‐ Григор’єв Геннадій Степанович 
(доцент кафедри економічної теорії Національного ун‐ту «Києво – Могилянська   академія», к.е.н.) 

Місце  України в європейській системі поділу праці 

 

‐ Стаканов Роман Дмитрович 
   (асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. е. н.) 

Інтеграція України в європейський ринок праці 

 
‐ Козменко Володимир Мирославович 
(голова Чернівецького осередку Української асоціації європейських студій, старший викладач кафедри 
міжнародної економіки Чернівецького торговельно‐економічного інституту КНТЕУ)  

Транскордонне співробітництво країн Євросоюзу та України як реально діюча 
субрегіональна модель конвергенції  
 

‐ Шеремет Тетяна Геннадіївна 
(доцент кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету  економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган – Барановського, к. е. н.) 

    Продай Валерія Олександрівна 
  (студентка  2‐ го курсу Інституту Економіки і Управління Донецького національного університету   
економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського) 

Роль ЄС в діяльності організації чорноморського економічного співробітництва 

 

‐ Шевченко Олена Олександрівна 
(доцент кафедри економічної теорії Національного ун‐ту «Києво – Могилянська   академія», к.е.н.) 

Боротьба з бідністю як пріоритетне завдання євроінтеграційної політики України 
 

16:00‐16:20  Перерва, кава‐брейк 

16:20‐17:30  Пленарне засідання 4 (головуюча: Т.І.Артьомова)  

 
‐ Веріга Ганна Володимирівна 
(доцент кафедри обліку і аудиту Донецького державного університету управління, к.е.н., доцент) 

Валютно – економічний аспект євроінтеграції України 
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‐ Горбачук Василь Михайлович 
(доцент кафедри фінансів Національного ун‐ту «Києво – Могилянська   академія», к.ф.‐м.н., ст. н. с.) 

    Коробєйнікова Анна Сергіївна 
   (студент Національного університету «Києво – Могилянська   академія», фінанси) 

Євроінтеграція грошей та сусідніх держав 
 

‐ Ковтонюк Катерина Володимирівна 
(доцент кафедри  міжнародної економіки ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», к. е. н.) 

Включення України в Європейський  фінансовий простір 

 

‐ Бандура Олександр Вікторович 
(доцент кафедри економічної теорії Національного ун‐ту «Києво – Могилянська   академія», к.е.н.) 

Підвищення ефективності управління національною економікою як передумова 
пришвидшення  євроконвергенції  України 
 

 
17:30‐18:00 
 

 
Підведення підсумків, видача сертифікатів, фуршет 
 

 

25 травня 2012 року з 15.00 години 
(м. Київ, вул. Волоська, 8, друге містечко НаУКМА, 4-й корпус, Культурно-мистецький центр, 

перший поверх, Галерея мистецтв НаУКМА ім. Олени Замостян) 

 

14:30‐15:00 

 

Реєстрація учасників, кава‐брейк 

 

15:00‐17:00 

 

Пленарне засідання: «Молодіжний диспут з проблем економічної Євроінтеграції 
України» (модератор: к.е.н., доц. Г.С.Григор’єв) 

У дискусії беруть участь: 

‐ студенти – члени Економічного Клубу факультету економічних наук НаУКМА 

‐ студенти – члени молодіжної громадської організації East – West Business 

‐ магістри і бакалаври факультету економічних наук НаУКМА – випускники 2012 р. 

‐ аспіранти кафедри економічної теорії НаУКМА 

17:00‐17:30  Підведення підсумків, видача сертифікатів, закриття конференції 

 


