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 Робочі мови конференції:  

українська, російська, англійська 

 

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 Секційне засідання 

15:00 Підведення підсумків конференції 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Аудиторія 1-12 

      Вітальне слово декана факультету міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, к.е.н., професора Сідорова Вадима 

Ігоревича. 

 

Доповіді: 

 

Павлов Костянтин Вікторович, д.е.н., професор Іжевського 

філіалу Російського університету кооперації – «Особенности и 

факторы модернизации российской экономики». 

 

Саприка Віктор Олександрович, к.соц.наук, доцент 

Бєлгородського державного університету – «Методика  оценки 

состояния реализуемых проектов и программ межрегионального 

развития.в условиях приграничья».  

 

Черномаз Павло Олексійович, к.г.н., доцент, провідний 

референт ДП «Харківстандартметрологія» – «Перспективные 

направления украинско-российского транграничного сотрудничества 

в рамках еврорегиона «Слобожанщина». 

  

Ляшенко Вячеслав Іванович, д.е.н., с.н.с., завідувач відділом 

Донецького інституту економіки промисловості НАН України, 

Коськіна Я.І., аспірантка Донецького економіко-гуманітарного 

інституту – «Перспективи створення єврорегіону «Кільце Азова» та 

розвиток українсько-російського транскордонного співробітництва в 

сфері туризму». 

 

Олійник Микола Миколайович, д.іст.н., професор, завідувач 

кафедри українознавства Бєлгородського державного університету – 

«Объективные предпосылки экономического сотрудничества России и 

Украины». 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Секція 1. Міжнародне регіональне співробітництво 
Аудиторія 1-12 

Голова 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» 

 

Секретар секції:  

Касьян С.А. – ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин 

Інституту економіки і міжнародних відносин Харківського національного 

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

туристичного бізнесу 

 

 

№ 

п/

п 

П.І.Б. Назва доповіді Організація Науковий 

керівник 

1 Гвоздинський С.Л. 

 

«Чотири двигуни 

Європи»: досвід 

міжрегіонального 

співробітництва 

європейських 

регіонів 

 

Львівський 

національний 

університет 

імені Івана 

Франка 

доц. Зінько І.З.  

2 Горбатенко В.В. 

  

 

Представницькі та 

функціональні 

міжрегіональні 

об’єднання у ЄС 

 

Львівський 

національний 

університет 

імені Івана 

Франка 

доц. Зінько І.З.  

3 Замора О. М. 

 

 

Роль недержавних 

громадських 

організацій в 

розвитку 

транскордонного 

співробітництва в 

Україні  

Сумський 

національний 

аграрний 

університет 

д.е.н., проф. 

Михайлова 

Л.І. 

4 Косиневская И.С Сотрудничество 

Украины и России в 

сфере авиастроения 

ХНУ имени  

В.Н. Каразина 

ст. преп. 

Савченко И.И. 
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5 Олейник Н. Н.  

 

Деятельность 

Белгородского 

государственного 

университета по 

укреплению 

сотрудничества с 

приграничными 

территориями 

Украины 

 

Белгородский  

государствен-

ный 

университет 

 

 

6 Решетникова М.  В. 

 

 

 

Международное  

сотрудничество 

России  и  Украины      

в  сфере   

регулирования  

миграционных  

процессов 

 

Белгородский 

государствен-

ный  

университет 

 

к.юр.н., доц. 

Попов О. В. 

 

7 Тимофеев В.К.  

Поветкин А.В. 

 

Особенности 

экономического 

межрегионального 

сотрудничества в 

рамках еврорегиона 

«Слобожанщина» 

 

Белгородский 

государствен-

ный 

университет 

к.соц.н, доц. 

Сапрыка В.А. 

8 Федотов Д.Д. 

  

Трансграничное 

сотрудничество 

Харьковской и 

Белгородской 

областей 

ХНУ имени  

В.Н. Каразина 

 

к.г.н., проф. 

Казакова Н.А. 

9 Шилов В.В.,  

Тимохин А.Б. 

Гражданское 

общество как гарант 

стабильных 

экономических 

отношений (по 

результатам 

соцопроса молодёжи 

в г. Березники 

Пермского края) 

 

ГОУ ВПО  

«Уральский 

государствен-

ный 

экономически

й 

университет», 

филиал в  

г. Березники 

 

10 Щербата Н. З. 

 

 

Поглиблення 

транскордонного 

співробітництва на 

українсько-

російському кордоні 

Волинський 

національний 

університет 

імені Лесі 

Українки 
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 Секція 2. Сучасні проблеми розвитку міжнародних економічних 

відносин та світового господарства 

Аудиторія 1-13 

Голова секції:  

Казакова Н.А. - к.г.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин 

Інституту економіки і міжнародних відносин Харківського національного 

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

туристичного бізнесу.  

 

Секретар секції:  

Дворовенко О.Є. - викладач кафедри міжнародних економічних відносин 

Інституту економіки і міжнародних відносин Харківського національного 

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

туристичного бізнесу 

 

№ 

п/

п 

П.І.Б. Назва доповіді Організація Науковий 

керівник 

1 Азаренкова О.В. 

 

 

Использование 

альтернативных 

источников энергии 

в обеспечении 

устойчивого 

развития экономики 

 

ХНУ имени  

В.Н. Каразина 

 

к.г.н., проф. 

Казакова Н.А. 

2 Басов Д.В. 

 

Китайская 

универсальная 

модель 

модернизации 

 

ХНУ имени  

В.Н. Каразина 

 

к.г.н., проф. 

Казакова Н.А. 

3 Контаренко В. В. 

 

   

Факторы, влияющие 

на ценообразование 

на мировом рынке 

нефти 

 

ХНУ имени  

В.Н. Каразина 

 

к.г.н., проф. 

Казакова Н.А. 

4 Котвицька О. І. 

  

Внутриотраслевая 

торговля и 

перспективы 

создания зоны 

свободной торговли 

(ЗСТ+) между 

ХНУ имени  

В.Н. Каразина 

 

ст. преп.  

Беренда С. В. 
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Украиной и ЕС 

5 Кривуц Ю.Н. 

 

Ф. Бастиа об 

экономической 

свободе 

ХНУ имени  

В.Н. Каразина 

 

6 Махновская П. М. 

 

 

Инновационное 

развитие как основа 

конкурентных 

преимуществ ТНК 

(на примере 

транснациональной 

фармацевтической 

корпорации 

«SANOFI-

AVENTIS») 

 

ХНУ имени  

В.Н. Каразина 

 

ст. преп.  

Беренда С. В. 

7 Петрушова Д.В.  

 

 

Международная 

торговля оружием: 

общие тенденции, 

влияние на развитие 

общества 

 

ХНУ имени  

В.Н. Каразина 

 

доц. 

Григорова-

Беренда Л.І.  

8 Проценко Д. Е. 

 

 

Актуальность 

проблемы и 

перспективы отрасли 

черной металлургии 

в Украине в 

контексте 

современных 

международных 

тенденций 

 

ХНУ имени  

В.Н. Каразина 

ст. преп. 

Савченко И.И. 

9 Чичина О. А. 

  

 

Реальний 

ефективний 

обмінний курс і його 

вплив на зовнішню 

торгівлю України і 

ЄС 

 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

к.г.н., проф. 

Казакова Н. А. 

10 Шевякова А. И. 

 

Процесс становления 

китайского юаня в 

качестве мировой 

резервной валюты 

 

ХНУ имени  

В.Н. Каразина 

 

к.г.н., проф. 

Казакова Н.А. 


