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 Робочі мови конференції – українська, російська, англійська 

 

Регламент роботи конференції 

1. Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв. 

2. Доповіді на секційному засіданні – до 7 хв. 

3. Виступи в дискусіях – до 5 хв. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

9:00 Початок реєстрації 

10:00 Пленарне засідання 

11:00 Секційне засідання 

13:30 Обід 

14:30 Продовження секційного засідання 

16:00 Кава-брейк 

16:30 Підведення підсумків конференції 



 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Аудиторія 1-12 

     Вітальне слово першого проректора Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, кандидата економічних наук, 

професора Александрова Володимира Вікторовича 

 

Доповіді 

 

Дейнека О.Г., д.е.н., професор, завідуючий кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на транспорті 

Української академії залізничного транспорту – «Науково – технічний 

прогрес і його вплив на зміни у міжнародному транспортному 

процесі». 

 

Сидоренко О.Л.,  д.с.н., професор, член-кор. Академії 

педагогічних наук України, директор Харківського регіонального 

центру оцінювання якості освіти МОН України – «Система сучасного 

навчання та економіка знань». 

 

Сиромолот Е.А., Президент ХГО «Єврорегіон Слобожанщи-

на» - «Перспективи розвитку транскордонного співробітництва в 

Харківській області в контексті проведеного 7 листопада 2008 року 

Міжнародного форуму «Слобожанщина – EUREGION: 5х50», 

присвяченого 5 – річчю єврорегіону «Слобожанщина» та 50-річчю 

єврорегіона «EUREGION». 

 

Черномаз П.О., к.г.н., доц., провідний референт ДП 

«Харківстандартметрологія» – «Проект створення регіональної 

маркетингової інформаційної системи єврорегіону «Слобожанщина». 

 



 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

Секція 1. «Міжнародні економічні відносини: новітні 

тенденції та протиріччя розвитку» 
Аудиторія 1-12 

Голова секції:  

Кривуц Ю.М. – к.е.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:  

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 

 

Бабенко П.В. Роль неурядових організацій в 

реалізації зовнішньої політики 

Інститут 

міжнародних 

відносин КНУ 

імені Т. Шевченко 

Беседіна О.Г. 

 

Теоретико-методологічні аспекти 

створення й регулювання діяльності 

промислово-фінансових груп 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Гончаров О.О. Інвестиції в Італійській економіці Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Григорова Л.И., 

Лукашина А.В. 

 

Теоретические аспекты формирования 

международного технологического 

обмена 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Грицак Ю.П., Нгуен 

Вьет Хунг 

Єкспортніе возможности 

промішленности Вьетнама 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Гуров С.А. 

 

 

Глобализация рынка недвижимости 

 

Таврический 

национальный 

университет имени 

В.И. Вернадського 

Ерохин С.С. 

 

Геополитические отношения КНР с 

сверхдержавами 

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 



Завгородний А.А. Особое значение прямых иностранных 

инвестиций сша как главного 

инструмента проведения своей 

экономической политики 

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Зарицька І.А. 

 

Загострення глобальної банківської 

конкуренції: фактори та особливості 

прояву 

 

       Київський 

національний 

економічний 

університет ім. 

Вадима Гетьмана 

Зухба Д. С.  

 

Технологические уклады, создание 

ценности и конкурентоспособность 

национальной экономики 

Донецкий 

национальный 

технический 

університет 

Ильина А. И. 

 

Мировые фондовые рынки в условиях 

кризиса  

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Каліна І. І. 

 

Генезис розвитку акціонерної форми 

власності 

 

Київський 

національний 

авіаційний 

університет 

 

Коваленко О.Э., 

Панченко Н.А. 

 

Национализация банков как 

инструмент борьбы с кризисом 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Крупка М.О. 

 

Дипломатія в системі міжнародних 

економічних відносин 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Кудінець Д.С. 

 

Взаємодія платіжного балансу і 

економічного зростання у країнах з 

транзитивною економікою 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Меренкова Н.В. 

 

Особенности и тенденции развития 

международного рынка предметов 

искусства 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Мішкіна О.С. 

 

Вплив валютно-курсової політики 

країни на стан зовнішньої торгівлі 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Останков В.А. 

 

Наукові основи інноваційної моделі 

системи держави і регіону 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 



Пашкина К.Ю., 

Коваленко Р.С. 

 

Роль супермаркетов в международных 

торгово-экономических отношениях в 

условиях глобализации 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Поліванцев А.С. Національні податкові системи в 

умовах глобалізації: вплив на 

міжнародний торгово-економічний 

обмін 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Прав Р.Ю. 

 

Концепція сталого розвитку та 

проблеми функцій сучасних держав 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Піщенюк А.В. 

 

Сучасні тенденції розвитку 

міжнародних економічних конфліктів 

в умовах світової кризи 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Поветкина М.С. 

 

Геополитическое и геоэкономическое 

положение таиланда 

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Пономаренко О.І. 

 

Проблеми реалізації капіталотворчої 

функції сучасної корпорації на 

фондовому ринку 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Пономарьова Н.М., 

Горбунов М.О. 

 

Експортна стратегія як інструмент 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства 

Харківський 

національний 

автомобільно-

дорожній 

університет 

Растворова А.А. 

 

Посилення нерівномірностей розвитку 

у новій глобальній економіці 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Сидоров В. И., 

Макарчук К.А. 

 

Роль государства в  

 социально – экономической 

модернизации развития стран юго-

восточной азии 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Столярчук Я.М. 

 

 

Глобальні тенденції модифікації  

Інституту соціальної політики 

Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана 

Тітенко В.С. 

 

Тенденцїї та факторні умови  

стабільності кредитних потоків банків 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

   



Фокина-Мезенцева 

Е.В. 

 

Методические аспекты направления 

трансграничного сотрудничества 

Донецкий институт 

рынка и 

социальной 

политики 

 

Федотов Д.Д. 

 

Управленческий консалтинг и его 

влияние на мировую экономику 

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Черномаз П.А. Проект создания региональной 

маркетинговой информационной 

системы еврорегиона  

«Слобожанщина» 

 

Харківський 
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государственный 

университет 

Акзибекьян Г.Я.  

 

Торгово-экономические отношения 

Украины и Китая в области 

автомобилестроения  

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Антонюк К. В. 

 

 

Проблеми і перспективи розвитку 

туристичної галузі України при 

проведенні Євро-2012 

Київський 

національний 

економічний 

університет ім. 

Вадима Гетьмана 

Анцибор Д.О. 

 

Тенденції торгово-економічних 

відносин України з новими країнами-

членами ЄС: на прикладі Словацької 

республіки 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Бабенко П.В. Новий договір Україна – ЄС : політики 

заважають процесу 

Інститут 

міжнародних 

відносин КНУ 

імені Т. Шевченко 

Волкова Ю.Г. Тенденції розвитку фінансового ринку 

в Україні 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Воробьева Е.А. 

 

Становление отрасли биотоплива и ее 

влияние на геополитическое 

положение Украины 

 

Днепропетровский 

университет 

экономики и права 

 

 



Галась О.І., 

Круцяк Д.Б. 

 

 

Значення іноземного капіталу для 

економіки України 

Дніпропетровський 

університет 

економіки та права 

Гасанов М.М. 

 

Обґрунтування шляхів економічного 

зростання країни 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Горпинченко А.П., 

Коваленко Р.С.  

Розвиток торгівельно-економічного 

співробітництва між Україною та 

Туреччиною 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Гребенюк А.Д. 

 

Украина в современных 

мирохозяйственных процессах. 

Перспективы автомобилестроительной 

отрасли Украины в условиях мирового 

финансового кризиса 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Гречишников М.О. 

 

Влияние мирового финансового 

кризиса на банковскую систему 

Украины 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Григорова Л.І, 

Петрушова Д.В. 

 

Торгівельні відносини України та 

Італії 

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Григорова Л.И., 

Шарафетдинова 

Д.П. 

Украино-российское приграничное 

сотрудничество 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Грищенко І. В. 

 

Основні тенденції розвитку 

транскордонного співробітництва і 

створення Єврорегіонів в країнах єс і в 

Україні 

Донбаська 

національна 

академія 

будівництва і 

архітектури 

 

Гончаренко Н.І., 

Пихтіна М.С. 

 

Україно-російський вектор 

міжнародних економічних відносин: 

проблеми та перспективи розвитку 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Данилюк М. Г. 

 

 

Зовнішня торгівля України: сучасний 

стан та перспективи розвитку  

 

Донецький 

національний 

університет 

економіки і 

торгівлі  

 

 

 



Ермолаева М.В. 

 

Анализ поступления прямых 

иностранных инвестиций в 

Харьковскую область 

 

 

Земляная Е.А., 

Савченко И.И. 

 

Торговые отношения Украины и 

Германии 

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Женчак О. В. 

 

Пенсійна реформа Словаччини – 

досвід для України 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка 

 

Журавльов О.В. 

 

Українсько-Бєларуське порубіжжя:  

Проблеми співробітництва  

Та його розвитку  

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Коба Н. В. 

 

Роль нематеріальних чиників у 

формуванні конкурентоспроможності  

економіки України 

Національний 

технічний 

університет 

України 

 «Київський 

політехнічний 

інститут» 

 

Ковалевская А.В. 
Развитие торговых и экономических 

отношений между Россией и Украиной 

на современном этапе 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Коваленко М.І., 

Коваленко Р.С. 

Індустріальні парки: досвід країн 

аравійського півострова та 

перспективи релізації в Україні 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Коваленко Р.С., 

Шашкова А.А. 

 

Банковская система Украины в 

условиях мирового финансового 

кризиса 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Коротченко А.Б. 

 

Особенности и перспективы 

Украинского фондового рынка 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Кретова О. Ю.,  

Чернов В.В. 

Возврат ндс Украинским  

Предприятиям в странах Евросоюза 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

 



Кудрявцев К. А. Инвестиционная привлекательность 

сегмента торговой недвижимости 

Украины 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Лозовая О.Ф. 

 

Анализ торгово-экономических 

отношений между Украиной и 

королевством Швеции 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Ляшенко І.О. 

 

 

Українсько-японські економічні 

відносини 

 

Національний 

технічний 

університет 

України 

 „Київський 

політехнічний 

інститут” 

 

Натидзе Е.Д.  

 

Торгово-экономическое 

сотрудничество Украины и 

республики Польша: состояние и 

перспективы 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Непрядкіна Н. В. 

 

Шляхи прискорення фінансової 

євроінтеграції України в сучасних 

умовах 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Омар Исмаэль Омар  

 

Украина - ближний восток: состояние 

и перспективы экономического 

сотрудничества 

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 

Пахоменко В. В. 

 

Вплив світової кризи на аутсорсінг ІТ 

в Україні 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Подлепіна П.О.  

 

Перспективи розвитку ринку сої в 

Україні в умовах актуалізації світової 

агропродовольчої інтеграції 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Пугачёва Е. В. 

 

Состояние и перспективы развития 

внешней торговли Украины 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

 

 

 



Солодовнік О.О. 

 

 

Транспортне обслуговування 

зовнішньоекономічної діяльності 

України 

 

Харківський 

національний 

автомобільно-

дорожній 

університет 

Солтан А.В. 

 

Тенденции развития внешней 

тороговли Украины в связи со 

вступлением в ВТО 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Сорокотяга І.М.  

 

Міжнародні відносини України у сфері 

туризму 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Туров В. В. 

 

Стан ринку цінних паперів 

Українських підприємств (на прикладі 

Укргазбанку та Алчевського 

металургійного комбінату) 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Уварова А.О. 

 

Последствия  мирового 

финансового  кризиса для  

Украины 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Хохітва О.С., 

Савченко І.І. 

 

Торгові відносини України та Індії 

 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Чернишова В.І. 

 

Аналіз тенденцій розвитку фондового 

ринку облігацій у світі та Україні 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Черномаз П.А., 

Мкртчян Г.Р. 

 

Международный франчайзинг как 

форма ведения бизнеса и перспективы 

его развития в Украине 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Черномаз П.А., 

Попович А.В.  

 

Еврорегионы как форма Украинско-

российского трансграничного 

сотрудничества 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Чичина О.А. 

 

Стан і подальший розвиток 

торговельно-економічних відносин 

України та єс 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Чміль К.Б.  

 

Торговельно-економічні відносини 

України та королівства Бельгія: 

сучасний стан та перспективи розвитку 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 



Шеховцова І.І. 

 

Особливості трудової міграції 

громадян України до європейського 

ринку праці 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Шишко И.В, Чернов 

В.В. 

Экологизация налога на регистрацию  

Автомобиля в странах ЄС и Украине 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Шляховая Я.В. 

 

Торгово-экономическое 

сотрудничество Украины и 

Венгерской республики: современное 

состояние и перспективы развития 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Шуба М. В. 

 

Региональная политика как 

инструмент преодоления последствий 

экономического кризиса 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Юрченко Е.Е. 

 

Оценка историко-культурного 

потенциала регионов Украины  

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Юрченко Я. В. 

 

Обґрунтування необхідності 

гармонізації податкового 

законодавства України як один із 

пріоритетних напрямів 

євроінтеграційного процесу    

Донбаська 

національна 

академія 

будівництва і 

архітектури 

 

 

 

 


