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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 

11:00 Секційне засідання 

13:00 Кава-брейк     

13:30 Підведення підсумків конференції 



 

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 

Ігоровича. 

Доповіді: 

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

референт ДП «Харківстандартметрологія» – «Актуальні проблеми 

міжнародних економічних відносин  в умовах світової фінансової 

кризи». 

 Парфіненко Анатолій  Юрійович - к.іст.н., доцент  кафедри 

туристичного бізнесу – «Туризм як національний пріоритет України: 

декларація, реалії, перспективи». 
 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Секція 1. «Міжнародні економічні відносини: новітні тенденції  

та протиріччя розвитку» 

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. - 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 Котвицька О.І.  Візовий режим як 

інструмент Європейської 

інтеграції України 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

ст.викл. 

Беренда С.В. 

2 Мамазова 

М.М.  

Сотрудничество 

Украины и Узбекистана: 

ЗАО НПЦ 

«Борщаговский химико-

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

ст. викл. 

Савченко І.І. 



фармацевтический 

завод» на рынке 

Узбекистана 

3 Твердоступ  

А. А. 

 

Развитие 

индустриальных парков в 

сфере международных 

экономических 

отношений  

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

к.е.н., доц. 

Дуна Н. Г. 

4 Азаренкова 

О.В. 

 

 

Перспективы развития 

альтернативной 

энергетики в Украине и в 

мире  

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

ст. викл. 

Савченко І.І. 

5 
Алексахина 

К.А. 

Экономическая 

интеграция и 

инновационные 

технологии 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

к.г.н., проф. 

Казакова Н.А.  

6 Ільїна А.І. АПК України за умов її 

членства в СОТ: 

сучасний стан та 

перспективи 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

к.г.н., проф. 

Казакова Н.А.  

7 Кудрявцев 

К.А. 

 

Тенденции товарной и 

географической 

структуры экспорта 

металлургических 

предприятий Украины  

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

к.е.н., доц.  

Олійник Л.В.  

8 Олійник М. В. 

 

  

Посилення тенденції 

самоорганізації 

економічних суб’єктів у 

фінансовому секторі 

економіки під впливом 

глобалізації  

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

д.е.н., проф. 

Воробйов 

Є.М. 

9 Пашкина  

К. Ю. 

  

 

Проведение 

крупномасштабных 

спортивных мероприятий 

как фактор 

экономического роста 

принимающей страны (на 

примере Китая (Пекин-

Олимпийские игры 

2008), Португалии 

(ЕВРО- 2004))  

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

ст. викл. 

Коваленко  

Р. С. 

10 Петухова  В.О. Податкові системи 

зарубіжних країн 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

к.е.н., проф. 

Сідоров В.І.  



11 Поливанцев 

А.С. 

 

Торговые и налоговые 

особенности в экономике 

Японии  

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

к.е.н., 

проф. 

Сідоров В.І. 

12 Пихтіна М.С. 

 

 

 

Інвестиційний клімат 

України в умовах 

світової фінансової 

кризи: сучасний стан та 

перспективи  

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

ст.викл. 

Коваленко 

Р.С. 

13 Фоміна Є.В. 

 

Україна в системі 

глобальних економічних 

відносин: проблеми і 

перспективи  

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

д.е.н., проф. 

Макуха С.М. 

14 Чичина О. А. Инвестиционные 

проекты во время 

финансового кризиса 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

к.г.н., проф. 

Казакова Н. А. 

 

Секція 2. «Інноваційні моделі та стратегії розвитку туристичного 

бізнесу: європейський досвід та українські реалії» 

Аудиторія 1-13 

Голова секції:  

Парфіненко А. Ю. - к . іст. н., доцент  кафедри туристичного бізнесу Інституту 

економіки і міжнародних відносин Харківського національного університету імені 

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

бізнесу 

Секретар секції:  

Подлепіна П.О. – викладач кафедри туристичного бізнесу 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 Акперова О.М. Історико-культурні 

ресурси України як 

чинник формування 

культурно-пізнавального 

туризму 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

ст.викл. 

Волкова І.І. 

2 Апаріна В. О. 

 

 

 

Малі історичні міста як 

центри розвитку туризму 

в Харківській області  

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

к. іст. н., доц. 

Парфіненко  

А. Ю.  

3 Бакуменко 

А.А. 

Актуальність розвитку 

подієвого туризму в 

Україні 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

к. іст. н., доц. 

Парфіненко  

А. Ю.  



 

4 Белоусова  

В. М. 

 

О применении 

показателей 

конкурентоспособности 

туризма для оценки 

уровня развития 

туристской индустрии 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

к.г.н., доцент  

Грицак Ю. П. 

5 Горкавец К. І. Проблеми і перспективи 

розвитку санаторно-

курортного комплексу 

України 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

к. іст. н., доц. 

Парфіненко  

А. Ю.  

 

6 Григулецкая 

К.Н. 

 

Маркетинговые 

исследования 

потребителей 

гостиничных услуг  

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

ст. викл. 

Евтушенко 

О.В. 

7 Го Цзіньчунь 

 

Проблеми оптимізації 

договірних відносин в 

туристичному бізнесі 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

к. іст. н., доц. 

Парфіненко  

А. Ю.  

8 Гуслев А.П. Щодо перспектив 

розвитку туристичної 

галузі в Україні 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

9 Желновач А.Є. 

 

Спеціальні економічні 

зони туристсько-

рекреаційного типу як 

фактор активізації 

регіональної 

інвестиційної діяльності  

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

професор, 

к.г.н.   

Юрченко С.О. 

10 Мен Янь Надання екскурсійних 

послуг як напрямок 

удосконалення роботи 

готельного підприємства  

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

к. іст. н., доц. 

Парфіненко  

А. Ю. 

11 Перепелиця 

А.С. 

 

Вплив інформаційних 

технологій на розвиток 

соціально-культурного 

сервісу і туризму 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

 

12 Подлепіна 

П.О. 

Деякі тенденції розвитку 

світового туристичного 

ринку 

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

 

 

13 Тунік Г. А. 

 

  

 

Дослідження перспектив 

розвитку історико-

краєзнавчого туризму в 

Харківській області  

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

канд. іст. наук, 

доц. 

Парфіненко  

А. Ю. 

14 Щелкунова 

М.С.  

Стратегическое 

планирование в туризме 

с учетом риска  

ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

викл. 

Подлепіна 

П.О. 



 


