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Регламент роботи конференції: 

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Доповіді на секційному засіданні – до 7 хв. 

Виступи в дискусіях – до 5 хв. 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
9:30 Початок реєстрації 

10:00 Пленарне засідання 

12:00 Кава-брейк  

12:30 Секційні засідання 

15:00 Підведення підсумків конференції 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Вітальне слово першого проректора з наукової роботи Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна д.ф.-м.н., проф. Катрича Віктора Олександровича  
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ного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, к.е.н., проф. 
Сідорова Вадима Ігоревича 
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ника декана з наукової роботи факультету міжнародних економічних відносин та турис-
тичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, к.г.н., 
проф. Казакової Надії Артурівни 
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університету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та 
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Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного 
бізнесу – «Енергетична безпека України крізь призму сучасних глобальних 
тенденцій» 

Святуха Ірина Анатоліївна, студентка групи УО-51, кафедра міжнародних 
економічних відносин Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних 
відносин та туристичного бізнесу – «Наркобізнес та збройні конфлікти: підґрунтя та 
особливості взаємодії»  

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Секція 1. ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН  
В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

Секція 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН 

Аудиторія 680 
Голова секцій: Довгаль О.А. – д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних від-

носин факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, 
Інститут економіки і міжнародних відносин Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна  

Секретар секцій: Чичина О.А. – аспірант кафедри міжнародних економічних відносин 
факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, 
Інститут економіки і міжнародних відносин Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 

 
№ 
п/
п 

П.І.Б. Назва доповіді Організація Науковий 
керівник 

1 Голованова А.Г. Міжнародні банківські гарантії 
як інструмент фінансового 
менеджменту та страхування 
ризику контрагентів у зовніш-
ньоекономічній діяльності 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

д.е.н., проф. 
Циганов С.А. 

2 Макаров А.В. Сучасні тенденції розвитку 
компанії Apple в умовах волати-
льності світової економіки 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

к.е.н., доц. 
Журавльов О.В. 

3 Марченко М.С. Роль електронного уряду в кон-
тексті розвитку інформаційного 
суспільства 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

к.г.н., доц. 
Ханова О.В. 
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4 Самардіна О.С. Державні боргові зобов'язання 
єврозони: проблеми та перспек-
тиви погашення 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

д.е.н., проф. 
Циганов С.А. 

5 Калугина М.О. Проблеми економічної безпеки 
в умовах сучасного розвитку 
суспільства 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

доц.  
Дмітрієв В.М. 

6 Сурін Д.В. Проблеми правового регулю-
вання арбітражних операцій  
на ринку ФОРЕКС в Україні 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

к.е.н, доц. 
Гончаренко Н.І. 

7 Черкашина Ю.А. Міжнародні економічні санкції 
як заходи нетарифного регулю-
вання: причина та наслідки для 
Російської Федерації 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 

к.е.н., доц. 
Григорова-
Беренда Л.І. 

8 Шевцова М.В. Зелена економіка як запорука 
соціально-економічного 
розвитку країни 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

викл.  
Чичина О.А. 

 

Секція 2.  ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА  
ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 

Аудиторія 680 
Голова секції: Голіков А.П. – д.г.н., професор кафедри міжнародних економічних 

відносин факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 
бізнесу, Інститут економіки і міжнародних відносин Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна  

Секретар секції: Шляхова Я.В. – аспірант кафедри міжнародних економічних відносин 
факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, 
Інститут економіки і міжнародних відносин Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 

 
№ 
п/
п 

П.І.Б. Назва доповіді Організація Науковий 
керівник 

1 Азаренкова 
О.В. 

Використання відновлювальних 
джерел енергії у забезпеченні 
енергетичної незалежності країн 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 

к.е.н., проф. 
Сідоров В.І. 

2 Беспалько О.В. Зовнішньоекономічні відносини 
України та країн ЄС на прикладі 
харчової промисловості та сільсь-
кого господарства 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

к.і.н., доц. 
Шамраєва В.М. 

3 Гречко А.М. Перспективи співробітництва 
України з країнами Південно-
Східної Азії у зовнішньоеконо-
мічній діяльності 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

к.е.н., доц. 
Рєзніков В.В. 
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4 Григорова А.А. Экономическая интеграция в 
странах с наличным экономичес-
ким диспаритетом (на примере 
NAFTA) 

ХНУ имени  
В.Н. Каразина 
 

к.э.н., доц. 
Беренда С.В. 

5 Златкіна О.Д. Оптимізація системи науки та 
техніки в Україні: досвід КНР 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

к.е.н., доц. 
Журавльов О.В.

6 Капшеєва М.А. Вплив інвестицій ТНК  на макро-
економічні показники країн  
з різним рівнем розвитку 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

к.е.н., доц. 
Журавльов О.В.

7 Кізілова В.С. Світовий АПК та виробництво 
аграрної продукції в умовах заго-
стрення демографічної проблеми 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

д.г.н., проф. 
Голіков А.П. 

8 Люта О.Ю. Перспективи розвитку експорт-
ного потенціалу сільського 
господарства України 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

к.т.н., проф. 
Матюшенко 
І.Ю. 

9 Лях Р.Г. «Легалізаційні» витрати  
як основний фактор впливу  
на масштаби тіньової економіки 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

д.е.н., проф. 
Гончаренко 
В.В. 

10 Петухова В.О. Перспективи функціонування 
зони вільної торгівлі АСЕАН – 
Австралія – Нова Зеландія 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

к.е.н., доц. 
Гасім Салах 

11 Ревякин Г.В. Стратегия развития Украины  
в условиях экономического  
и геополитического кризисов 

ХНУ имени  
В.Н. Каразина  

к.э.н., проф. 
Сидоров В.И. 

12 Широкорад Е.Э. Роль продовольственной 
проблемы в современной 
мировой экономике 

ХНУ имени  
В.Н. Каразина  

к.г.н, проф. 
Казакова Н.А. 

13 Шолом А.С. СОТ як головна інституціоналі-
зуюча сила у сфері міжнародної 
торгівлі: ретроспективний аналіз 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

к.е.н. доц. 
Беренда С.В. 
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