ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА
Міжнародного економічного Шумпетерівського форуму
«Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність:
погляд із минулого в майбутнє»
900–1030
1030–1100

1100–1300
1100–1120

1120–1140
1140–1200
1200–1220

1220–1240

1240–1330
1330–1430
1430–1700
1430–1450
1450–1510

1510–1530

1530–1600
1600–1800
1830
2000

14 жовтня 2011 року (п’ятниця)
Реєстрація учасників форуму
Урочисте відкриття першого дня роботи форуму. Вітальні слова (Червона зала)
Степан Васильович Мельничук
– ректор ЧНУ імені Юрія Федьковича
Михайло Миколайович Папієв
– голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Копилов Вадим Анатолійович
– перший заступник Міністра економічного розвитку і
торгівлі
Шумило Ігор Анатолійович
– директор Генерального економічного департаменту
Національного банку України
Удо Пушінг, Вернер Платцер
– представники уряду Федеральної землі Карінтія,
Австрія
– декан економічного факультету
Петро Опанасович Нікіфоров
Перше пленарне засідання XX ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції
„Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера»:
Чухно Анатолій Андрійович
Й. Шумпетер – засновник еволюційної економічної
теорії
академік НАН України, д.е.н., професор кафедри економічної теорії Київського національного
університету ім.Т.Шевченка
Варналій Захарій Степанович
Теорія підприємництва Й.Шумпетера і сучасність
д.е.н., професор, начальник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Національний
університет Державної податкової служби України
Перерва на каву
Бажал Юрій Миколайович
Шумпетерівське розуміння природи економічної кризи
д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська
академія»
Розвиток ринку праці та створення робочих місць в
Кір'ян Тетяна Михайлівна
післякризовий період в умовах оновлення регіональної
та національної економіки України
к.е.н., професор, директор Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства
соціальної політики України і НАН України
Презентація бібліографічного покажчика праць Й.А. Шумпетера у фондах Наукової бібліотеки
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича австрійського, румунського,
радянського та українського періодів та виставка цих праць
Перерва на обід (Блакитна зала)
Друге пленарне засідання (Червона зала):
Єщенко Петро Степанович
Шумперіанський вид активності - в економіку України
д.е.н., професор кафедри економічної теорії Київського національного університету ім.Т.Шевченка
Імператив аграрної складової виборчих програм:
Губені Юрій Едвардович
теоретичні погляди Й. А. Шумпетера та українська
дійсність
академік УЕАН, д.е.н., професор кафедри права і підприємництва Львівського державного аграрного
університету
Капітал чи фонд: еволюція розуміння облікових
Хомин Петро Якимович
категорій на тлі ідей Й. Шумпетера
д.е.н., професор кафедри обліку у бюджетній і соціальній сфері Тернопільського національного
економічного університету
Перерва на каву
Історико-архітектурна екскурсія по колишній Резиденції митрополитів Буковини та Далмації
Концерт Академічного симфонічного оркестру Чернівецької обласної філармонії
Банкет в Блакитному залі Резиденції митрополитів Буковини та Далмації

Місце проведення форуму:
Чернівецький національний
університет імені Ю.Федьковича
вул. Коцюбинського, 2,

Контактна інформація :
Кафедра економічної теорії та менеджменту
вул. Кафедральна, 2, Чернівці, Україна, 58001
+ 380 50 5138066, Олександр Саєнко
E-mail: etchnu@ukr.net та conf_chnu@i.ua

15 жовтня 2011 року (субота)
Урочисте відкриття другого дня роботи форуму. Вітальні слова (Червона зала)
1000–1030
1030–1310
1030–1050
1050–1110

1110–1130
1130–1150
1150–1210
1210–1230

1230–1250

1250–1310

1250–1330
1330–1430

1430–1600

1630–1700

Степан Васильович Мельничук – ректор ЧНУ імені Юрія Федьковича
Вольф Дітріх Хайм – Надзвичайний та Повноважного посол Австрійської Республіки в Україні
Пленарне засідання другого дня
Евальд Новотний
голова Центрального банку Австрії
Статистична інтерпретація основних положень теорії
економічного розвитку Й. А. Шумпетера
д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Національна академія статистики, обліку та
аудиту
Конкуренція, технологічні можливості та
Міхаель Пенедер
підприємництво: оцінка системи одночасних рівнянь
PhD з економіки, директор Австрійського інституту економічних досліджень
Теорія економічного розвитку Й. Шумпетера в
Гражевська Надія Іванівна
контексті синергетичної парадигми
професор кафедри економічної теорії Київського національного університету ім.Т.Шевченка
Перерва на каву
Інноваційні пріоритети розвитку міжрегіонального
Біла Світлана Олексіївна
співробітництва в Україні
д.н.держ.упр., професор, завідувач відділу регіонального розвитку Національного інституту стратегічних
досліджень
Йозеф Шумпетер, Apple і вітчизняне сільське
Біттер Олександр Аронович
господарство
д.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної
фінансової академії
Етапи формування транскордонних україно-російських
Ляшенко Вячеслав Іванович
високотехнологічних кластерів
д.е.н., с.н.с., керівник Луганської філії Інституту економіки промисловості НАН України при Луганському
національному університеті ім. Т.Шевченка
Рубель Олег Євгенович
Засади формування економіки конвергенцій на теренах
Дунайського регіону
с.н.с., докторант Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Перерва на обід (Блакитна зала)
Секційні засідання XX ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна
економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера»
Секція 1. «Методологія Й.А.Шумпетера в контексті еволюції економічної науки»
Секція 2. «Феноменологія інновацій та підприємництва»
Секція 3. «Закономірності та тенденції економічної динаміки»
Секція 4. «Діалектика інституційної природи економічних відносин»
Секція 5. «Фінансові джерела динаміки суспільного добробуту»
Секція 6. «Закономірності еволюції методології економічного аналізу»
Підведення підсумків форуму. Узагальнення результатів роботи конференції шляхом проведення
підсумкової дискусії вчених-учасників, представників обласної та міської влади, громадських
організацій, політичних партій, представників громадськості тощо
(Червона зала)
Попова Валентина Вікторівна

Місце проведення форуму:
Чернівецький національний
університет імені Ю.Федьковича
вул. Коцюбинського, 2,

Контактна інформація :
Кафедра економічної теорії та менеджменту
вул. Кафедральна, 2, Чернівці, Україна, 58001
+ 380 50 5138066, Олександр Саєнко
E-mail: etchnu@ukr.net та conf_chnu@i.ua

