
4.07.2022 о 12:00 Міжнародна конференція "European Integration and the Ukraine-

EU Association in Industry 4.0".  
(в рамках реалізації європейського освітнього проекту Модуль Жана Моне 611674-

EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE 2019-2022 «Європейська інтеграція України в 
умовах Індустрії 4.0», який затвердила Єврокомісія за участі Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна). Кафедра міжнародних економічних 
відносин імені Артура Голікова 

 

07/4/2022 at 12:00 p.m. International conference "European Integration and the 

Ukraine-EU Association in Industry 4.0". 
(as part of the implementation of the European educational project Jean Monnet Module 

611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE 2019-2022 "European integration of 
Ukraine in the conditions of Industry 4.0", which was approved by the European Commission 

with the participation of V.N. Kharkiv National University Karazin). Department of 
International Economic Relations 

Join a Zoom conference 
https://zoom.us/j/7106469505 

IR: 710 646 950 

 
 
Agenda/Порядок денний 

12:00 Introduction and welcome speech of the project team / Вступне та 
вітальне слово команди проєкту. 

12:30 European integration of Ukraine in the conditions of association with the 
EU and the development of the fourth industrial revolution / 
Євроінтеграція України в умовах асоціації з ЄС та розвитку четвертої 
промислової революції 

  1. Assessment of the impact of European innovative, industrial and entrepreneurial 
policies on the economic policy and legislation of Ukraine (I.Yu. Matyushenko, S.V. Hlibko, 
N.S. Redko) / Оцінка впливу європейської інноваційної, промислової та 
підприємницької політик на економічну політику та законодавство України 
(Матюшенко І.Ю., Глібко С.В., Редько Н.С.) 

  2. Readiness for innovations of the EU and Ukraine cranes in the conditions of 
implementation of the association agreement (Matyushenko I.Yu., Redko N.S.) / Готовність 
до інновацій кран ЄС та України в умовах реалізації угоди про асоціацію (Матюшенко 
І.Ю., Редько Н.С.) 

  3. Assessment of technological competitiveness of Ukraine in the conditions of 
association with the EU (Matyushenko I.Yu., Khanova O.V., Loktionova M.S.) / Оцінка 
технологічної конкурентоспроможності України в умовах асоціації з ЄС (Матюшенко 
І.Ю., Ханова О.В., Локтіонова М.С.) 

13:15 Discussion and discussion / Дискусія та обговорення 
  



13:30 Modern integration processes and comparative advantages for the EU and 
Ukraine / Сучасні інтеграційні процеси та порівняльні переваги для 
ЄС та України 

 1. Benefits and threats for Ukraine from the implementation of economic cooperation 
within the framework of the Association Agreement between Ukraine and the EU (O.A. 
Dovgal, G.V. Dovgal). / Вигоди та загрози для України від реалізації економічного 
співробітництва в межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС  (Довгаль О.А., 
Довгаль Г.В.). 

 2. Modern problems and prospects of creating a single EU financial market (I.Yu. 
Matyushenko, O.V. Tofanyuk) / Сучасні проблеми і перспективи створення єдиного 
фінансового ринку ЄС (Матюшенко І.Ю., Тофанюк О.В.) 

 3.  Implementation of the concept of a smart sustainable city in Ukraine on the example 
of the city of Kharkiv (I.Yu. Matyushenko, V.V. Reznikov, O.V. Tofanyuk) / Впровадження 
концепції розумного сталого міста в Україні на прикладі міста Харків (Матюшенко 
І.Ю., Рєзніков В.В., Тофанюк О.В.) 

 4. The current state and prospects of cooperation between Ukraine and the EU in the 
production of passenger cars (M. V. Shuba, O. A. Shuba, O. A. Karabanov) / Сучасний 
стан та перспективи співробітництва України та ЄС у виробництві легкових 
автомобілів (Шуба М. В., Шуба О. А., Карабанов О.А.) 

 5. Actual identifiers of the state of the health care system in the countries of the 
European Union and in Ukraine (Gaidai O.S., Doroshchuk S.M.) / Актуальні 
ідентифікатори стану системи охорони здоров’я в країнах Євросоюзу та в Україні 
(Гайдай О.С., Дорощук С.М.) 

 6. Baltic Dry Index in international logistics and digitization of management decisions 
(Berenda S.V., Grygorova-Berenda L.I.) / Baltic Dry Index у міжнародній логістиці та 
цифровізація управлінських рішень (Беренда С.В., Григорова-Беренда Л.І.) 

15:00 Discussion and discussion / Дискусія та обговорення 
  
15:15 Modern economic diplomacy and advocacy of the interests of Ukrainian 

enterprises in the context of Ukraine's integration with the EU / Сучасна 
економічна дипломатія та адвокація інтересів українських 
підприємств в контексті інтеграції України з ЄС 

 1. International integration as a form of economic diplomacy: current state and 
prospects (Reznikov V.V., Kocherga M.O.) / Міжнародна інтеграція як форма 
економічної дипломатії: сучасний стан та перспективи (Рєзніков В.В., Кочерга М.О.) 

 2. Debt diplomacy" of the European Union: features and development prospects (V.V. 
Reznikov, D.D. Mykhailiuta) / Боргова дипломатія» Європейського союзу: особливості 
та перспективи розвитку (Рєзніков В.В., Михайлюта  Д.Д.) 

15:45 Discussion and discussion / Дискусія та обговорення 
  
16:00 Closing discussion / Завершальне обговорення 

 


