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ДЕПАРТАМЕНТ З ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 
 
 

СЕМІНАР 
 
 

в рамках реалізації проекту «Абетка експортера – 2018» 
 

«Інтернаціоналізація бізнесу та торговельні суперечки» 
 

 

12 грудня 2018 року         м. Харків 

 

Місце проведення: 

головний корпус Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця, лабораторія № 3 Обрахункового центру, 1 поверх, 

(м. Харків, проспект Науки, 9-А) 

 

Дата, час проведення: 12.12.2018 року,  з 1600 до 1740 

 

Мета заходу: 

 підвищення рівня обізнаності щодо правил та процедур виходу товарів на ринки 

держав світу; 

 презентація успішних кейсів експорту товарів до Вірменії – країни-лідера за 

темпами росту експорту товарів Харківщини за підсумками 9 місяців 2018 року 

 

Учасники: 

представники бізнес-асоціацій, власники компаній експортерів, керівники 

підприємств, що зацікавлені в розширені ділового співробітництва, а також 

активна молодь Харківщини (орієнтовна кількість до 25 осіб) 

 

 

 



Програма семінару 
«Інтернаціоналізація бізнесу та торговельні суперечки» 

 

15:30-16:00 Реєстрація 

16:00-16:10 

Вітальні слова учасникам заходу: 
Єрмаченко Володимир Єгорович, проректор з науково-педагогічної роботи 

Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця 
Кривицька Надія Володимирівна, перший заступник директора Департаменту з 

підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної 
адміністрації 

16:10-17:20 
виступи спікерів (модератор – Дригайло Олег Олексійович, начальник відділу 
аналітичної та презентаційної роботи проектно-аналітичного управління Департаменту з 
підвищення конкурентоспроможності регіону облдержадміністрації) 

Таймінг Питання Спікер 

16:10-16:20 

1. Медіація 
1.1. Інститут фінансової медіації 
як інструмент оперативного та 
ефективного розв’язання 
суперечок при експорті товарів. 
Перспективи підготовки кадрів 

Наталія Внукова, завідувач кафедри управління 
фінансовими послугами ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 
д.е.н., професор 

16:20-16:35 

1.2. Про проект Закону України 
«Про медіацію». Використання 
медіації при вирішенні суб’єктами 
господарювання США, країн 
Західної Європи правових 
конфліктів 

Наталія Мащенко, начальник юридичного 
відділу Харківської торгово-промислової палати 

16:35-16:45 

2. Співпрацюємо із Вірменією. 
2.1. Недоторговані ринки. 
Електронні інструменти розвитку 
експорту: Enterprise Europe 

Network, Trade Helpdesk 

Максим Серпухов, керівник науково-
практичного проекту з розробки інструментів 

активізації експортної діяльності, к.е.н., ХНЕУ 
ім. Семена Кузнеця 

16:45-16:55 
2.2. Динаміка географічної 
структури експорту товарів, темпи 
його росту за 9 місяців 2018 року 

Ірина Лініченко, начальник управління аналізу 
статистичних даних Головного управління 
статистики у Харківській області 

16:55-17:20 3. Практика співпраці з бізнес-
партнерами із Республіки Вірменія 

Керівники підрозділів збуту/менеджери ТОП-20 
підприємств-експортерів товарів: 
- ТОВ «Слобожанський миловар»; 
- ПрАТ «Куп'янський молочноконсервний 

комбінат»; 
- ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я»; 
- ТОВ «Торгово-виробниче підприємство 

«ОМІС» … 

17:20-17:30 Відповіді на питання учасників семінару 

17:30-17:40 Підведення підсумків заходу   

електронна реєстрація https://goo.gl/forms/eps1NOhXYQRImWcs2 

https://een.ec.europa.eu/about/about
https://een.ec.europa.eu/about/about
https://goo.gl/forms/eps1NOhXYQRImWcs2

