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ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
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національного університету імені В.Н. Каразіна, д.г.н., професора Голікова Артура 
Павловича 

Вітальне слово заступника декана з наукової роботи факультету міжнародних 
економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного універ-
ситету імені В.Н. Каразіна, к.г.н., професора Казакової Надії Артурівни 



 4

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Доповіді: 

Чичина Ольга Андріївна, аспірант кафедри міжнародних економічних відносин 
Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського національного  
університету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та 
туристичного бізнесу – «Анализ взаимовлияния показателей мирового энерге-
тического рынка и мирового хозяйства» 

Завгородній Антон Анатолійович, аспірант кафедри міжнародних економічних 
відносин Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та 
туристичного бізнесу – «Особенности перестроения мировой финансовой систе-
мы: проблемы и перспективы» 

Малахова Лариса Володимирівна, аспірант кафедри міжнародних економічних 
відносин Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та 
туристичного бізнесу – ««Прихований» голод як складова глобальної продово-
льчої проблеми». 

Коваленко Роман Сергійович, старший викладач 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 – «Україно-турецькі відносини: євроінтегра-
ційний аспект». 

Златкіна Олена Дмитрівна, аспірант кафедри міжнародних економічних відно-
син Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського національного уні-
верситету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та ту-
ристичного бізнесу – «Національна інноваційна система як елемент сталого роз-
витку України». 

Остапчук Катерина Вікторівна, аспірант, викладач кафедри міжнародних еко-
номічних відносин Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського на-
ціонального університету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних 
відносин та туристичного бізнесу – «Особливості міжнародної економічної діяль-
ності Укрзалізниці». 

Перепелиця Анна Сергіївна, пошукач, викладач кафедри туристичного бізнесу 
Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського національного універ-
ситету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та турис-
тичного бізнесу – «Інноваційний розвиток інформатизації в умовах глобаліза-
ції». 

Петухова Віолетта Олегівна, аспірант кафедри міжнародних економічних від-
носин Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та 
туристичного бізнесу – «Вплив інтеграційних процесів на економіку держави». 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

Секція 1 
ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН  

В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

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

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Інститут 
економіки і міжнародних відносин Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна 

Секретар секції: Чичина О.А. – аспірант кафедри міжнародних економічних відносин  
факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Інститут 
економіки і міжнародних відносин Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна 

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

керівник 
1 Макаров 

А.В. 
Вплив транснаціональних корпора-
цій на світову економіку та форму-
вання сучасних міжнародних еко-
номічних відносин 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 

к.е.н., доц.  
Журавльов О.В.

2 Медовая 
А.В. 

Влияние миграционных процессов 
на состояние современного рынка 
труда в Украине 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

проф., к.э.н. 
Сидоров В.И. 

3 Каплоух 
Я.О. 

Напрями поглиблення двосторон-
нього торгово-економічного спів-
робітництва України і США 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

к.і.н., доц. 
Шамраєва В.М.

4 Позднякова 
А.М. 

Явище корупції в умовах глобалі-
зації: огляд чинників 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 

к.е.н., доцент, 
Журавльов О.В.

5 Прохоров 
Н.О. 

Оцінка впливу транскордонного 
співробітництва на соціально-еко-
номічний стан українсько-російсь-
кого порубіжжя 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 

к.е.н., доцент, 
Журавльов О.В.

6 Ревякин 
Г.В. 

Экономические кризисы: причины 
и закономерности функционирова-
ния 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 

д.г.н. проф.  
Голиков А.П. 

7 Тунян А.Т. Роль міжнародних організацій в  
інтеграційних процесах сучасності 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 

 к.е.н., проф. 
Сідоров В.І. 

8 Шеховская 
А.Ю. 

Влияние институциональных раз-
рывов на развитие экономической 
интеграции стран ЕврАзЭС 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 

доц., к.э.н.  
Григорова-
Беренда Л.И. 

 



 6

Секція 2.  
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА  

ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 

Аудиторія 680 
Голова секції: Голіков А.П. – д.г.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економіч-

них відносин факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізне-
су, Інститут економіки і міжнародних відносин ХНУ університету імені В.Н. Каразіна  

Секретар секції: Шляхова Я.В. – аспірант кафедри міжнародних економічних відносин  
факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Інститут 
економіки і міжнародних відносин ХНУ імені В.Н. Каразіна 

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

керівник 
1 Ворона О.А.  

 
Ринок єврооблігацій та  
його вплив на українську 
економіку 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 

к.г.н., проф.  
Казакова Н.А. 

2 Журавльов О.В. 
Федорова Г.Ю. 

Велика відкрита економіка 
Німеччини та стан її пла-
тіжного балансу 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 

 

3 Кібець А. А. 
 

Інвестиційні відносини 
України та Німеччини як 
важлива складова їх еконо-
мічного співробітництва 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 

к.е.н., доцент 
Непрядкіна Н.В. 

4 Кулік К.О. 
 
 

Аналіз світового ринку  
реклами та перспективи 
виходу на нього України  

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 

к.е.н, доц.  
Григорова-
Беренда Л.І. 

5 Ломоносов И.В.  
 

Инвестиционная стратегия 
Китая в Африке  

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 

к.э.н., доцент  
Гасим Салах 

6 Мокра М.Ю. 
 
Сучасний стан процесу 
конвергенції економічних 
моделей розвитку України 
та Польщі 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

к.е.н., доц.  
Беренда С.В. 

7 Носко М.І.  Аналіз наслідків економіч-
ного співробітництва між 
Україною, Європейським 
та Митним союзами 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

проф, д.е.н.  
Гончаренко В.В. 

8 Подорожная 
Е.П. 

Цикличность мировой эко-
номики как предпосылка 
возникновения кризисов 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

д.г.н., проф.  
Голиков А.П. 

9 Рижикова А.О. Сучасні тенденції іннова-
ційного розвитку України 

Маріуполь-
ський держ.  
ун-т 

к. н. з держ. 
управління, доц. 
Балабанова Н.В. 

10 Шолом А.С. 
 
 

Проблеми інтегральної  
оцінки ролі ІКТ в ЗЕД  
країн, що розвиваються 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна 
 

 к.е.н., доц.  
Григорова-
Беренда Л.І. 
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