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національний 

університет імені В.Н. 
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Лунькова К.І. 

Проблеми розвитку СНД як 
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університет імені В.Н. 
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Макарчук К.О., 
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Транскордонне співробітництво як 

чинник соціально-економічного 

розвитку прикордонних регіонів 

 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

Молохова Н.О. 

 

 

Иностранный капитал на рынках 

банковских услуг    Украины и 

России 

 

Донецкий национальный 

университет 

Натидзе Е. Д., 

Коваленко Р. С. 

 

Сотрудничество Украины и 

России в рамках ОЧЭС 

 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 
Непрядкіна Н.В. 

 

Валютні деривативи: російсько-

український контекст 

 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 
Орач К.А. 

 

 

 

Співробітництво України та 

Норвегії у галузі 

енергозбереження та 

енергоефективності 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

Павлов К.В., 

Растворцева С.Н. 

 

 

Состояние и перспективы развития 

экономического сотрудничества 

Белгородской области с регионами 

Украины 

 

Белгородский 

государственный 

университет 

 

Панасенко И. В. 

 

Управление ЖКХ Украины в 

контексте  современных проблем 

газообеспечения 

 

Донецкий национальный 

университет 

 

Подковирін В.Ю. 

 

Сталий розвиток в умовах сучасної 

глобалізації 

 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 
Подлепіна П.О., Активізація транскордонного Харківський 



Шамара І.М. 

 

співробітництва в галузі туризму 

 

національний 

університет імені В.Н. 
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Створення центру туристичної 

інформації як напрям розширення 

транскордонного співробітництва  

Росії та  України 

Харківська національна 

академія міського 

господарства 

Поліванцев А.С. 

 

 

Щодо концепції спільного 

простору ПДВ 
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університет імені В.Н. 

Каразіна 

Растворова А.А. 

 

Интеграция Украины в мировое 

хозяйство как условия, 

способствующие укреплению 

стабильности, предсказуемости и 

открытости внутреннего и 

внешнего режима страны 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 
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Ратникова А.С. 

 

Теории  постиндустриализма и 

проблемы реформирования в 

России и Украине 

 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 
Рєзніков В.В. Інтеграційні прагнення України в 

регіональному аспекті 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

Рязанцева Т.А. 

 

 

 

Кризис в Украине: 

причины и способы выхода из него 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 
Савченко И.И., 

Альдикенова С.Н. 

 

Транспортная инфраструктура 

трансграничного сотрудничества 

Украины с Россией и Беларусью 

 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 
Сегедин В.Н. 

 

 

Роль приграничного 

сотрудничества России, Украины 

и Белоруссии в развитии 

приграничных регионов 

 

Белгородский 

Государственный 

Университет 

 

Сітковська О. В. 

 

Транскордонне  співробітництво 

Росіі та України 

 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

   

Сысоева С.И. 

 

 

Развитие туризма на Харьковщине 

 

Международный 

Славянский университет 

 

Тітенко В. С., Обґрунтування шляхів Харківський 



Уварова А. О. 

 

економічного зростання країни 

 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 
Удовик Е.Л. 

 

Трансграничное сотрудничество 

регионов Украины и России: 

проблемы и перспективы 

 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 
Хандамирян Л.С. 

 

Зовнішньоекономічні відносини 

України та Росії   

 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 
Чернышова В.И., 

Пономаренко О.И. 

 

Китай и  

международный туризм 

 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

Чумакова А. С. 

 

Актуальне вопросы 

экономической безопасности 

современной Украины 

 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

Шалал А. 

 

Газовая  проблема между 

Украиной и Россией как стимул 

для развития экономического 

сотрудничества между Украиной и 

другими странами в сфере 

энергетики 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

Шиванова І.С. 

 

Механізм  удосконалення 

українсько-російського 

транскордонного співробітництва 

 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 
Шилов В.В., 

Тимохин А.Б. 

 

Международный и российский 

опыт развития регионального 

туризма 

 

Филиал Уральского 

государственного  

экономического 

университета 

в г.Березники Пермского 

края 

 



 
Секція 2. «Єврорегіони: пошук стратегії  

оптимального розвитку» 
Аудиторія 1-12 

Голови секції:  

Черномаз П.О. - к.г.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

Інституту економіки і міжнародних відносин Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу, провідний референт ДП «Харківстандартметрологія» 

МатюшенкоІ.Ю.- к.т.н.,професор, заступник начальника Головного 

управління зовнішньоекономічних зв'язків та європейської інтеграції 

Харківської облдержадміністрації  

 

Секретар секції:  

Шеремет І.В. - методист кафедри міжнародних економічних відносин Інституту 

економіки і міжнародних відносин Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу 

 

Васильева В.В. 

 

Внедрение мирового опыта 

индустриальных парков в Украине (на 

примере индустриального парка 

«Рогань») 

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Гончаренко Н.И., 

Лозовая О.Ф. 

 

Еврорегион  «Слобожанщина»: 

проблемы трансграничного 

сотрудничества Украины и России и 

возможные пути их решения 

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Гончаренко Н.І., 

Пихтіна М.С. 

 

Єврорегіон  «Слобожанщина» як 

механізм транскордонного 

співробітництва України та Росії 

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Ильина А.И., 

Пугачева Е.В.  

 

Трансграничное сотрудничество на 

примере еврорегиона «Днепр»  

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 
Кудрявцев К.А.  

 

 

Еврорегион «Слобожанщина»: основа 

полицентричного развития 

Харьковской области 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 
Новицкая  Н. А. 

 

Еврорегион  «Буг» 

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 



Тюпа Д.И. 

 

 

 

 

Информационно-аналитическая 

поддержка деятельности 

трансграничного строительного  

кластера в рамках еврорегиона 

«Слобожанщина» 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Федотов Д.Д. 

  

 

Еврорегион  «Ярославна» как одна из 

форм пограничного сотрудничества 

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Чичина О. А. 

 

Еврорегион  «Слобожанщина» 

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 
 

 

 


