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міжнародних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразі-
на, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 
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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 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Вітальне слово декана факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 
бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, к.е.н., професора  
Сідорова Вадима Ігоревича 
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Голіков Артур Павлович, д.г.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин Інститу-
ту економіки та міжнародних відносин Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу – 
«Харьков как международный логистический центр на интермодальном пути  
«Восток-Запад» 

Бабинцев Валентин Павлович, заведующий кафедрой социальных технологий НИУ «БелГУ» 
(Россия), д.филос.н., профессор; Сапрыка Виктор Александрович, руководитель Нау-
чно-образовательного центра «Межрегионального приграничного сотрудничества» 
НИУ «БелГУ» (Россия), к.соц.н., доцент кафедры социальных технологий – «Управле-
ние развитием приграничных регионов в хронотопе постсоветского пространства: 
социологический анализ» 

Павлов Константин Викторович, д.э.н., профессор, проректор по научной работе Ижевского 
института управления (Россия) – «Патологические процессы в экономике» 

Московкин Владимир Михайлович, д.г.н., профессор Национального исследовательского уни-
верситета «Белгородский государственный университет» (Россия) «Меры по повыше-
нию «видимости» и глобальной конкурентоспособности научных исследований  
в еврорегионе «Слобожанщина» 

Гончаренко Наталія Іванівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Інсти-
туту економіки та міжнародних відносин Харківського національного університету іме-
ні В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізне-
су – «Проблеми конкурентоспроможності прикордонних територій україно-
російського порубіжжя» 

Ханова Олена В’ячеславівна, к.г.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Інсти-
туту економіки та міжнародних відносин Харківського національного університету іме-
ні В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізне-
су – «Регіональна діагностика соціально-економічного розвитку україно-російсь-
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Черномаз Павло Олексійович, к.г.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Інсти-
туту економіки та міжнародних відносин Харківського національного університету іме-
ні В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізне-
су – «Содержание и формы трансграничного сотрудничества: учет европейского 
опыта в украинско-российском контексте» 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Секція 1. МІЖНАРОДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  
Аудиторія 680 

Голова секції: Голіков А.П. – д.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: Котвицька О.І. – аспірант 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 Аблов А.Г. Регіональне співробітництво як фак-

тор впливу на міжнародну конку-
рентоспроможність країн СНД 

Одеський національ-
ний університет  
ім. І.І.Мечникова 

д.е.н., проф. 
Якубовський 
С.О. 

2 Азаренкова О.В., 
Казакова Н.А. 

Розвиток альтернативної енергетики 
в Україні в рамках регіонального 
співробітництва з країнами ЄС 

ХНУ  
ім. В.Н. Каразина 

 

3 Борисов М.Ю. Столыпинская аграрная реформа как 
основа международного региональ-
ного сотрудничества Украины и 
России 

Одесский националь-
ный университет  
им. И.И. Мечникова 

 

4 Гаранская И.А.  Сравнительный анализ рынков ипо-
течного кредитования Российской 
Федерации и Украины 

Одесский националь-
ный университет им. 
И.И. Мечникова 

д.э.н., проф. 
Якубовский 
С.А. 

5 Гончар В.В. Порівняльний аналіз рівня добробу-
ту країн Митного союзу (Росія, Ка-
захстан, Білорусія) та інших країн 

Одеський національ-
ний університет  
ім. І.І.Мечникова 

к.е.н., доц.  
Насадюк І.Б. 

6 Завгородний А.А. Многовекторная финансово-валют-
ная регионализация постсоветских 
стран 

ХНУ  
им. В.Н. Каразина 

к.э.н., проф. 
Сидоров В.И.  

7 Казакова Н.А., 
Завгородняя А.И. 

Региональное сотрудничество как 
инструмент борьбы с глобальным 
продовольственным кризисом 

ХНУ  
им. В.Н. Каразина 

 

8 Кирюхин А.М. Социодинамический подход к изу-
чению российско-украинского при-
граничного сотрудничества 

ХНУ  
им. В.Н. Каразина 

 

9 Кривопиша Є.О. Регіональне співробітництво Украї-
ни: європейський та російський  
напрямки 

Одеський національ-
ний університет  
ім. І.І. Мечникова 

д.е.н., проф. 
Якубовський 
С.О. 

10 Курунова Ю.О. Регулювання процесів міжнародної 
трудової міграції 

Одеський національ-
ний університет ім. 
І.І. Мечникова 

 

11 Макаров А.В. Оцінка впливу транскордонного 
співробітництва на розвиток продук-
тивних сил українсько-російського 
порубіжжя 

ХНУ  
ім. В.Н. Каразіна 

викладач  
Котвицька О.І. 

12 Чичина О. А.  Роль трансграничного співробітниц-
тва у розвитку міжнародних відно-
син України та їх вплив на вирішен-
ня газових конфліктів  

ХНУ  
ім. В.Н. Каразіна 

проф., к.е.н. 
Сідоров В. І. 

13 Чумак М. П. Традиційна матеріальна культура 
українсько-російського порубіжжя  
у туристичних проектах 

Інститут мистецтво-
знавства, фольклори-
стики та етнології 
ім. М.Т. Рильського 

д.іст.н.  
Курочкін О.В. 
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14 Шаповалова И.С. Исследование интеграционных про-
цессов приграничных регионов 

НИУ «Белгородский 
государственный 
университет» 

 

15 Шкабарін Г.Г. Інтеграція України до міжнародних 
економічних угруповань як фактор  
її національної конкурентоспромо-
жності 

Одеський національ-
ний університет імені 
І.І. Мечникова 

д.е.н., проф. 
Якубовський 
С.О. 

 

 

Секція 2. ЄВРОРЕГІОН «СЛОБОЖАНЩИНА»:  
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

Аудиторія 381 

Голова секції: Ханова О.В. – 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 

Секретар секції: Шуба М.В. – аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Інституту еко-
номіки 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 Богданов Д.Е. , Ти-

мохина А.Р.  
Международная студенческая шко-
ла «Историко-культурное наследие 
еврорегиона «Слобожанщина» в 
контексте трансграничного сотруд-
ничества Белгородской и Харьков-
ской областей 

НИУ «Белгородский 
государственный 
университет»  

к.и.н., доц.  
Василенко В.В.

2 Быхтин О.В.,  
Захаров В.М.,  
Маматов А.В. 

Актуальные вопросы социогумани-
тарного сотрудничества пригранич-
ных регионов 

ННИУ «Белгород-
ский государствен-
ный университет»  

 

3 Кривошеева Я.Н.  Планирование социально-
экономического развития террито-
рии (на примере Белгородской  
области)  

НИУ «Белгородский 
государственный 
университет» 

доц., к.соц.н. 
Сапрыка В.А. 

4 Передерій О.С.  Міжнародна складова в діяльності 
обласних державних адміністрацій 
в Україні 

ХНУ  
імені В.Н. Каразіна  

 

5 Ревякин Г.В.  Проблемы регионального развития 
Харькова 

ХНУ  
им. В.Н. Каразина 

к.г.н., проф.  
Казакова Н.А. 

6 Ханыкова О.С.  Анализ практики межмуниципаль-
ного приграничного сотрудничества 

НИУ «Белгородский 
государственный 
университет» 

доц., к.соц.н. 
Сапрыка В.А. 

7 Шмигирилова Л.Н.  Академическая мобильность сту-
дентов как организационная форма 
молодежного сотрудничества при-
граничных территорий 

НИУ «Белгородский 
государственный 
университет» 

 

8 Шуба М.В. Єврорегіон як наукове поняття ХНУ  
ім. В.Н. Каразіна  

д.г.н., проф.  
Голіков А.П. 

9 Юркова О.Н.  Актуальные вопросы управления 
муниципалитетами в приграничном 
регионе  

НИУ «Белгородский 
государственный 
университет» 

Быхтин О.В. 
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