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Довгаль О.А. – д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин Інсти-
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мічних відносин та туристичного бізнесу 

Новікова Л.В. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного права Інституту 
економіки та міжнародних відносин Харківського національного уні-
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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 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Вітальне слово декана факультету міжнародних економічних відносин та турис-
тичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, к.е.н., 
професора Сідорова Вадима Ігоревича 

Доповіді: 

Довгаль Олена Андріівна, д.е.н., професор кафедри міжнародних економіч-
них відносин Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського націона-
льного університету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних від-
носин та туристичного бізнесу – «Форсированная модель модернизации: опыт 
Китая» 

Матюшенко Ігор Юрійович, к.т.н., професор кафедри міжнародних еконо-
мічних відносин Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського націо-
нального університету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних 
відносин та туристичного бізнесу – «Вибір пріоритетів державних цільових про-
грам розвитку промисловості в країнах світу і Україні» 

Новікова Людмила Вікторівна, к.юрид.н., доцент, завідувач кафедри між-
народного права Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського націо-
нального університету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних 
відносин та туристичного бізнесу – «Проблемы имплементации статута между-
народного уголовного суда в национальное законодательство Украины» 

Голіков Артур Павлович, д.г.н., професор кафедри міжнародних економіч-
них відносин Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського націона-
льного університету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних від-
носин та туристичного бізнесу – «Геоекономічна стратегія України в контексті 
порівняльної оцінки переваг Зони вільної торгівлі з ЄС та Митного союзу Євр-
АзЕС» 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 
Секція 1 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН  

Аудиторія 680 
Голова секції: Довгаль О.А. – д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин 

Інституту економіки і міжнародних відносин Харківського національного універ-
ситету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та  
туристичного бізнесу 

Секретар секції: Котвицька О.І. – аспірант кафедри міжнародних економічних відносин 
Інституту економіки і міжнародних відносин Харківського національного універ-
ситету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та  
туристичного бізнесу 

 

№ 
п/п П.І.Б. Назва доповіді Організація Науковий  

керівник 
1 Білоусова Ю.С. Бренд-менеджмент українсь-

ких підприємств у забезпе-
ченні конкурентоспромож-
ності експортоорієнтованих 
галузей 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

к.э.н., доц.  
Журавлев А.В. 

2 Виноградов В.В. Структурні зрушення в сис-
темі міжнародної торгівлі 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

к.г.н., доцент 
Ігнатьєв С.Є. 

3 Давтян К.В., 
Ханова О.В. 

Інтеграція Украни до світо-
вої траспортної системи 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

д.е.н., проф. 
Голіков А.П. 

4 Контаренко В.В. Перспективи розвитку 
офшорних регіонів на 
території України 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

д.э.н. , проф. 
Довгаль О.А. 

5 Панова І.О. Історичні передумови та ди-
наміка створення митних 
союзів у світі 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

д.е.н., проф. 
Довгаль О.А. 

6 Позднякова А.М. Концепция EAGLES и ее ме-
сто в современных междуна-
родных экономических от-
ношениях 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

к.э.н., доц.  
Журавлев А.В. 

7 Сердюк Г.В. Сучасний стан та перспекти-
ви розвитку зовнішньоторго-
вельних відносин України і 
Індії 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

ст. викл.  
Савченко І.І. 

8 Шевцова М.В.  Роль ООН в посткризисном 
восстановлении мировой 
экономики 

ХНУ им. В.Н. 
Каразина 

к.э.н., доц.  
Журавлев А.В. 
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Секція 2 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА  

ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 
Аудиторія 680 

Голова секції: Голіков А.П. – д.г.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин 
Інституту економіки і міжнародних відносин Харківського національного універ-
ситету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та  
туристичного бізнесу 

Секретар секції: Шляхова Я.В. – аспірант кафедри міжнародних економічних відносин  
Інституту економіки і міжнародних відносин Харківського національного універ-
ситету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та  
туристичного бізнесу 

 

№ 
п/п П.І.Б. Назва доповіді Організація Науковий керів-

ник 
1 Азаренкова О.В. Перспективы внедрения по-

литики энергоэффективности 
для обеспечения конкурен-
тоспособности экономики 
Украины на основе мирового 
опыта 

ХНУ им. В.Н. 
Каразина 

к.г.н., проф.  
Казакова Н.А. 

2 Лаурінайчуте Я.Н. Деякі відмінності міжнарод-
ної і внутрішньої конкурен-
тоспроможності по регіонах 
України 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

к.г.н., доц.  
Грицак Ю.П. 

3 Дурдас К.Г. Економічні умови інтеграції 
народного господарства 
України у ЄС 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

к.е.н., доц. 
Кривуц Ю.М. 

4 Ємець М.С. Моделі економічної інтегра-
ції ринків туристичних по-
слуг 

ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна 

к.е.н., проф.  
Сідоров В.І. 

5 Завгородняя А.И. Торговля Украины сельско-
хозяйственной продукцией в 
контексте углубления глоба-
льной продовольственной 
проблемы  

ХНУ им. В.Н. 
Каразина 

к.г.н., проф.  
Казакова Н.А 

6 Златкіна О. Д. Економічне зростання Ки-
таю: причини та перспективи

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

к.е.н.. доцент 
Гасім Салах 

7 Петухова В.О. Оцінка експортного потенці-
алу Харківської області в 
умовах створення зони віль-
ної торгівлі України з краї-
нами СНД 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

к.т.н., проф. 
Матюшенко 
І.Ю. 

8 Рубльовська Г.В. Структурні зрушення у зов-
нішній торгівлі товарами та 
послугами України у постк-
ризовий період 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

ст. викладач 
Савченко І.І. 

9 Савус О.А. Пріоритетність та ефектив-
ність державних інвестицій-
них програм в країнах світу 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

к.т.н., проф. 
Матюшенко 
І.Ю. 
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та Україні 
10 Федорова Г.Ю. Інвестиційний потенціал 

ТНК як фактор поглиблення 
світогосподарських зв’язків 
України 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

д.е.н., проф. 
Якубовський 
С.О. 

11 Чебанова В.П. Роль Франции в международ-
ных организациях 

ХНУ им. В.Н. 
Каразина 

к.э.н., доц.  
Журавлев А.В. 

12 Чичина О. А. Украина на мировом газовом 
рынке: проблемы и пути их 
решения 

ХНУ им. В.Н. 
Каразина 

к.е.н., проф.  
Сідоров В. І. 

 
 

 
 

Секція 3 
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  

Аудиторія 680 
Голова секції: Новікова Л.В. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного права  

Інституту економіки і міжнародних відносин Харківського національного університе-
ту імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного 
бізнесу  

Секретар секції: Костенко А.О. – ст.лаборант кафедри міжнародного права 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 Передерій О.С., 

Григоренко Є.І. 
Міжнародно-правові зобов’яз-
ання України в сфері запобі-
гання корупції у секторі дер-
жавної служби  

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

 

2 Здоровко С.Ф. Міжнародне співробітництво 
під час кримінального впрова-
дження за новим криміналь-
ним процесуальним кодексом 
України 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 

 

3 Луппа В.А. Роль міжнародної організації 
праці у регулюванні трудових 
відносин України 

ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна 

 

4 Ревякин Г.В. Правоприемство Украины в 
отношении двусторонних ин-
вестиционных соглашений и 
их влияние на инвестицион-
ный климат страны 

ХНУ им. В.Н. 
Каразина 

доц.  
Дмитриев В.Н. 

5 Файєр О.А. Правове регулювання страху-
вання професійної відповіда-
льності медичних працівників 
в Україні та за кордоном 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна 
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