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Протягом грудня 2010 року на економічному факультеті відбулося декілька важливих
науково-практичних заходів міжнародного значення.
Кафедра економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ» вже всьоме стала організатором
міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних
процесів «Оптимум – 2010» (1–3 грудня 2010 року, Харків).
Її співорганізаторами були Навчально-методична комісія з економічної освіти Міністерства
освіти і науки України, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Північно-східний
науковий центр НАН України, Московський державний технологічний університет «Станкін»,
Білоруський національний технічний університет, Старооскольський технологічний інститут.
У цьому році в конференції взяла участь рекордна кількість учасників – 300 осіб, більшість з
них (165) – представники інших міст України та зарубіжжя. Зацікавленість виявили вчені,
викладачі і фахівці з ряду навчальних закладів, організацій і установ України, Росії, Білорусі,
Латвії, Німеччини, Угорщини, Фінляндії. Це Вінницький торгівельно-економічний інститут,
Кіровоградський державний технічний університет, Київський національний економічний
університет, Київський національний університет, Севастопольський національний технічний
університет, Вінницький державний технічний університет, Дніпропетровська академія
управління, бізнесу та права, Приморська академія управління, бізнесу та права, Донецький
національний університет, Ужгородський державний університет, Запорізький інститут
економіки та інформаційних технологій, Львівський державний фінансово-економічний
інститут, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Національний університет
«Києво-Могилянська академія», Рівненський державний технічний університет, Сумський
державний університет, Ризький університет, Тернопільський національний економічний
університет, Полтавський університет економіки і торгівлі, Волинський національний
університет ім. Лесі Українки та ін.
Серед учасників конференції, на якій було зроблено 75 доповідей (28 з них – на пленарному
засіданні), були 21 доктор наук та професор, 72 кандидати наук. За її матеріалами
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опубліковано 237 тез доповідей в «Працях конференції» та 181 стаття в збірці наукових
праць «Вісник НТУ «ХПІ» «Технічний прогрес та ефективність виробництва».
На пленарному засіданні професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри
економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ» В. М. Тимофєєв зробив доповідь про основні
підходи до оцінки динамічної ефективності інвестиційних процесів і довів, що їх оптимізація
буде сприяти вдосконаленню рішення питань управління економічною динамікою інновацій.
Змістовним і науково обґрунтованим був виступ П. А. Орлова – доктора економічних наук,
професора Харківського національного економічного університету (ХНЕУ). Він узагальнив та
систематизував наукові точки зору з проблем підвищення економічної ефективності
інноваційної діяльності підприємств машинобудування. Зокрема, акцентував увагу на
необхідності забезпечення достатньої інвестиційної підтримки високих темпів розвитку
інноваційної діяльності промислових підприємств, підтримки максимального рівня дохідності
інноваційних проектів при допустимому рівні інвестиційного ризику протягом всього
життєвого циклу, досягнення оптимальної ліквідності інвестицій і своєчасного
реінвестування капіталу в найбільш прибуткові проекти.
Доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету НТУ «ХПІ» П. Г.
Перерва розповів про антикризовий моніторинг фінансово-економічного стану промислового
підприємства. А доповідь кандидата економічних наук, доцента кафедри міжнародних
економічних відносин та менеджменту ЗЕД ХНЕУ В. І. Черкасова була присвячена питанням
теорії та практики формування систем управління інноваційної діяльності суб’єктів
господарювання на основі використання двох взаємообумовлених способів мислення:
прямого (логічного, вертикального) та непрямого (латерального, бокового). За його думкою,
латерально-логічний маркетинг розглядається як центральна складова системи
інтерактивного управління виробництвом. Найважливішою рисою цієї системи є
інноваційність. Система інтерактивного управління забезпечує успіх діяльності підприємства
через позитивний синергетичний вплив сил культури, влади, ринку, безпеки на стан його
внутрішнього та зовнішнього середовища.
Виступи на засіданнях конференції та їх обговорення показали, що сучасні наукові
дослідження українських вчених-економістів спрямовані на пошуки шляхів економічного
зростання та інноваційного розвитку вітчизняних підприємств.
Учасники «Оптимуму – 2010» розробили рекомендації з удосконалення інструментарію
економічних досліджень і оптимізації рішень у підприємницькій, банківській, інвестиційній,
маркетинговій та в інших сферах економічної діяльності.
Економічний факультет НТУ «ХПІ» в грудні 2010 році провів ще одну міжнародну
конференцію – «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи,
ефективність». На відміну від «Оптимуму – 2010», у ній брали участь лише молоді вчені та
студенти, крім того, проводилась вона за допомогою сучасних інформаційних технологій – в
режимі Internet-конференції. Слід зазначити, що факультет уже вдруге організовує такий
захід, і перша Internet-конференція була успішно проведена у 2009 році.
У другій міжнародній конференції взяли участь 189 осіб, із них 115 студентів, 19 аспірантів,
55 викладачів, причому з Харкова – 76 осіб, з інших міст України – 107, з інших держав – 6.



Її учасники представляли провідні навчальні заклади, установи та організації України:
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національна
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені
Михайла Тугай-Барановського, Хмельницький національний університет, Луцький
національний технічний університет, Харківська національна академія міського
господарства, Закарпатський державний університет, Вінницький торгівельно-економічний
інститут, Донецький університет економіки та права, Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури, Державна зооветеринарна академія, Запорізька державна
інженерна академія, Українська державна академія залізничного транспорту (Харків), Вищий
навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,
Славянський педагогічний університет, Севастопольський національний технічний
університет, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), Донецький державний
університет управління, Національний університет водного господарства та
природокористування, Черкаський державний бізнес коледж, Черкаський державний
технологічний університет, КНЕУ, Інститут менеджменту та фінансів (Київ), Кримський
економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Дніпропетровський університет
економіки та права, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, Східноукраїнський
національний університет імені Володимира Даля, Департамент інноваційного розвитку
Міністерства освіти і науки України, Кременчуцький національний університет ім. М.
Остроградського.
Іноземні учасники представляли університети Франкфурта-на-Майні (Німеччина), Мішкольця
(Угорщина), Петрошан (Румунія), Куопіо (Фінляндія).
Обговорення доповідей учасників Internet-конференції відбувалося на Форумі економічного
факультету, який створений та підтримується молодими вченими нашого факультету. Це
асистенти кафедр організації виробництва і управління персоналом Олександр Гуцан та
економічного аналізу й обліку Євген Строков.


