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V Міжнародна наукова конференція 
«Умови економічного зростання у країнах з ринковою економікою» 
зібрала в древньому Переяславі наукову еліту України і зарубіжжя 

 
У статті подано інформацію про V Міжнародну науково-практичну конференцію «Умови 

економічного росту в країнах з ринковою економікою». Зазначено доповідачів та теми їх 
доповідей, проаналізовано результати роботи конференції. Зазначено осіб, які були нагороджені 
відзнаками університету, та визначено напрями подальшої наукової співпраці. 
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V Міжнародна науково-практична конференція «Умови економічного росту в 

країнах з ринковою економікою» відбулася в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ 
імені Григорія Сковороди» 26–27 квітня 2012 року. У конференції взяли участь 
250 учасників, представники 7 держав Європи та Азії, більше 100 університетів і 
наукових установ, партнери університету із Росії, Білорусі, Польщі, Німеччини. Серед 
учасників конференції 126 докторів наук, професорів, 12 заслужених економістів, 
10 заслужених діячів науки і техніки України, 12 заслужених працівників освіти 
України, 48 академіків, 36 членів-кореспондентів. До початку роботи конференції було 
видано 3 збірники наукових статей загальним обсягом 124 друковані аркуші. 

Древня Переяславська земля приймала гостей із Москви і Пекіну, Мюнхену і 
Мінська, Риги і Торуні, Кракова і Санкт-Петербурга, які приїхали, щоб обговорити 
важливі економічні проблеми, запропонувати моделі розвитку національних економік, 
шляхи інтеграції, глобалізації, кооперації української науки зі світовою. 

Учасників конференції щиро вітали перший проректор університету к.п.н., доцент 
Хомич Валерій Федосієвич, міський голова м. Переяслава–Хмельницького Шкіра 
Олександр Григорович, учений секретар ДНУ «Науково–дослідний економічний 
інститут Міністерства економіки Республіки Білорусь» к.е.н., доцент Тетеринець Тетяна 
Анатоліївна, доктор наук, професор Алдона Глинська-Невес, Університет Миколи 
Коперника м. Торунь, Польща. 

Цікавими були доповіді: Федулової Любові Іванівни – д.е.н., проф., зав. відділу 
технологічного прогнозування та інноваційної політики ДУ «Інституту економіки і 
прогнозування НАНУ», м. Київ «Проблеми формування інституційного середовища 
інноваційних систем регіонів України»; Олехнович Галини Іванівни – д.е.н., 
проф. Білоруського державного економічного університету, м. Мінськ «Економічні 
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процеси у сфері НДДКР: інституційний аспект»; Гудкової Ангеліни Олександрівни – 
к.е.н., зав. сектору Центру досліджень і статистики науки, м. Москва «Модернізаційний 
проект Російської Федерації»; Боголіб Тетяни Максимівни – д.е.н., проф., академіка 
Академії економічних наук України, декана ФЕФ ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ 
імені Григорія Сковороди» «Нормативний метод фінансування освіти»; Тетеринець 
Тетяни Анатоліївни – к.е.н., ученого секретаря ДНУ «Науково-дослідний економічний 
інститут Міністерства економіки Республіки Білорусь», м. Мінськ «Амортизаційна 
політика в республіці Білорусь: тенденції, механізми, перспективи»; Алдони Глинської-
Невес – доктора наук, проф. факультету економіки та управління Університету Миколи 
Коперника м. Торунь, Польща «Польська бізнес-культура»; Галиці Ігоря Олександровича 
– д.е.н., зав. кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії Київського 
університету туризму, економіки і права, м. Київ «Стратегічні креативно-інноваційні 
трансформації в сучасному менеджменті та інвестиційний ресурс»; Лисяк Любов 
Валентинівни – д.е.н., проф. Дніпропетровської державної фінансової академії «Бюджетні 
видатки розвитку як важіль соціально-економічного зростання регіону»; Іваницької Ольги 
Михайлівни – д. н. держ. упр., доц., зав. відділу фінансових ринків НДФІ ДННЗ 
«Академія фінансового управління», м. Київ «Блоки країн «економічного зростання» та 
чинників їх зростання»; Балашевича Михайла Йосиповича – д.е.н., проф. Білоруського 
державного економічного університету, м. Мінськ «Малий та середній бізнес у глобальній 
економіці»; Адама Бальцежака – доктора філософії факультету економіки та управління 
Університету Миколи Коперника м. Торунь, Польща «Проблеми макроекономічної 
стабілізаційної політики: висновки зі світової фінансової кризи»; Привалової Наталії 
Миколаївни – к.е.н., доц., зав. відділу ДНУ «Науково-дослідний економічний інститут 
Міністерства економіки Республіки Білорусь», м. Мінськ «Кадрова політика в Республіці 
Білорусь: проблеми та шляхи вирішення»; Шефера Міхаеля – доктора гуманітарних наук 
Технічного університету Баден–Вюртемберга «Вплив демографічних змін на сферу освіти 
та економічний розвиток країн Східної і Західної Європи»; Барбари Джозефович – 
доктора філософії факультету економіки та управління Університету Миколи Коперника 
м. Торунь, Польща «Вступ до бренду»; Дейнеко Людмили Вікторівни – д.е.н., проф. 
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ «Ринок деревини і 
виробів з деревини України: стан та основні тенденції розвитку»; Мойсеєнко Ірини 
Павлівни – д.е.н., проф., зав. кафедри фінансово-економічної безпеки Львівського 
державного університету внутрішніх справ «Управління економічною безпекою 
підприємства в умовах техноглобалізму»; Вавака Тадеуша – д.е.н., проф., зав. кафедри 
прикладної економії Ягеллонського університету, м. Краків, Польща «Деякі аспекти 
реформування управління якістю освіти в Польщі»; Кудряшова Василя Павловича – 
д.е.н., проф., завідувача відділу державних фінансів ДННУ «Академія фінансового 
управління» Міністерства фінансів України, м. Київ «Стійкість державних фінансів та її 
показники»; Студінського Володимира Аркадійовича – д.і.н., к.е.н., проф. кафедри 
політекономії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені В. Гетьмана» «Особливості українського менталітету та 
його вплив на економічну поведінку і ринкову трансформацію»; Горошкової Лідії 
Анатоліївни – к.ф.-м.н., докторанта Дніпропетровського національного університету 
ім. Олеся Гончара «Аналіз структури економічної безпеки металургійної галузі України»; 
Каміли Мазур – магістра, координатора студентського обміну відділу міжнародних 
програм Університету Миколи Коперника м. Торунь, Польща «Вступ до корпоративної 
соціальної відповідальності». 

Порушені в доповідях питання породжували наукову дискусію, різні бачення 
вирішення наукових проблем. З кожним роком зростає інтерес до даних конференцій. 
Учасників об’єднують спільні грантові програми, участь у редакційних колегіях 
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наукових журналів, мобільність студентів і викладачів. 
Під час конференції керівництво університету відзначило ряд науковців України і 

зарубіжжя відзнаками університету. Почесними професорами стали: д.е.н., доц., завідувач 
кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії Київського університету 
туризму, економіки і права Галиця Ігор Олександрович (Україна); д.е.н., проф. зав. відділу 
технологічного прогнозування та інноваційної політики ДУ «Інститут економіки і 
прогнозування НАНУ» Федулова Любов Іванівна (Україна); к.е.н., проф. Білоруського 
державного економічного університету Балашевич Михайло Йосипович (Білорусь); д.н., 
професор факультету економіки та управління Університету Миколи Коперника 
м. Торунь Алдона Глинська-Невес (Польща); д.н., проф. Барбара Джозефович факультету 
економіки та управління Університету Миколи Коперника м. Торунь (Польща); д.н., 
професор Адам Бальцежак факультету економіки та управління Університету Миколи 
Коперника м. Торунь (Польща); к.е.н., зав. сектору Центру досліджень і статистики науки 
м. Москви Гудкова Ангеліна Олександрівна (Росія); к.е.н., учений секретар ДНУ 
«Науково-дослідний економічний інститут» Міністерства економіки Республіки Білорусь, 
м. Мінськ, Тетеринець Тетяна Анатоліївна (Білорусь). 

Вчені прийняли рішення поглиблювати співпрацю шляхом участі у наукових 
проектах та грантових програмах, міжнародних редакційних колегіях наукових 
журналів, участі в наукових семінарах, мобільності учених і студентів.  

Вирішили розвивати нову форму туризму – науковий туризм, започаткувати 
діяльність літніх наукових шкіл, сприяти створенню і діяльності наукового 
господарського товариства на базі університету, створити міжнародну наукову школу 
«Модернізація науки і розвиток національних економік» (керівник д.е.н., проф., 
заслужений працівник освіти, декан фінансово-економічного факультету ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» Тетяна Боголіб). 

Конференція завершила свою роботу, а вчені роз’їхалися в різні країни світу, щоб 
продовжити свої наукові пошуки і в квітні наступного року зустрітися в древньому 
Переяславі. 
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V Международная научная конференция 
«Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой» 
собрала в древнем Переяславе научную элиту Украины и зарубежья 

В статье представлена информация о V Международной научно-практической конференции 
«Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой». Указаны докладчики и темы 
их докладов, проанализированы результаты работы конференции. Отмечены лица, которые 
были награждены отличиями университета, и определены направления дальнейшего научного 
сотрудничества. 

Ключевые слова: международная конференция, научное сотрудничество, интеграция 
украинской науки к мировой, научный туризм. 
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Vth International Conference «The conditions of economic growth in emerging economies» 
gathered in the ancient Pereyaslav scientific elite from Ukraine and abroad 

The article contains information about V International scientific-practical conference "The 
conditions of economic growth in emerging economies". Speakers and topics of their presentations are 
specified, the results of the conference are analyzed. Persons who have been awarded by the university 
insignia are specified and directions for further research cooperation are determined. 

Keywords: international conference, scientific cooperation, integration of Ukrainian science with the 
world, scientific tourism. 


