
 



 

  

Всеукраїнська учнівсько-студентська науково-

практична конференція є платформою для наукового пошуку 

студентів закладів вищої освіти та учнів старших класів 

закладів середньої освіти в сфері сучасних міжнародних 

відносин та світового господарства. Предмет обговорення 

складають такі питання як: особливості розвитку країн світу 

та України в умовах глобальних викликів; глобальні 

проблеми людства та чинники їх загострення; передумови та 

наслідки регіоналізації міжнародних відносин; національні 

інтереси та стратегічні пріоритети зовнішньої політики 

країн світу; інноваційний вектор розвитку світового 

господарства в умовах нової промислової революції; 

інструменти та протиріччя викликів фінансової глобалізації; 

нові форми міжнародного бізнесу в глобалізованій 

економіці; сучасні механізми колективної міжнародної 

безпеки та захисту прав людини; особливості розвитку 

міжнародного та національного туристичного ринку; сучасні 

тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу; загрози 

та перспективи розвитку міжнародної електронної комерції 

тощо. 
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Організаційний комітет: 
 

Рєзніков В. В. – канд. екон. наук, доцент, декан факультету 
МЕВ та ТБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, голова оргкомітету 
Доценко О. М. – канд. юрид. наук, заступник голови 

оргкомітету 
Більовська О. О. – канд. екон. наук, доцент,  

Григорова-Беренда Л. І. – канд. екон. наук, доцент 
Писаревський Н. І. – канд. екон. наук 
Данько Н. І. – канд. екон. наук, доцент 
Дерід І. О. – канд. екон. наук, доцент 

Казакова Н. А. – канд. геогр. наук, доцент 
Новікова Л. В., канд. юрид. наук, доцент 

Парфіненко А. Ю. – канд. істор. наук, доцент 
Гуслєв А. П. – канд. екон. наук 

Тимченко О. В. – студент 4-го курсу, Голова правління СНТ 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна 

 Кочерга М. О. – студент 3-го курсу, Голова СНТ факультету 
МЕВ та ТБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна 

Філін А. М. – студент 2-го курсу, Вчений секретар СНТ ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна 

Завада М. В. – студентка 1-го курсу, депутат Харківської 
молодіжної ради при міському голові  

 
Секретаріат: 

 
Гапоненко Г. І. – канд. екон. наук 

Лєгостаєва О. О. – канд. екон. наук, доцент 
Меленцова О. В. – канд. екон. наук 

Ревякін Г. В. – канд. екон. наук 
Солових Є. М. – канд. політ. наук 

Чуйко А. М. – канд. техн. наук, старш. наук. співробітник 
Андрєєнко О. М. – ст. лаборант 

Здоровко С. С. – фахівець першої категорії 
Юдіна Я. В. –  ст. лаборант 

Булгакова О. О. – студентка 4-го курсу 
Журавльова Є. О. – студентка 3-го курсу 
Моісєєнко В. М. – студентка 3-го курсу 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

9:30–10.00 – реєстрація учасників  
10:00–12.30 – відкриття та початок роботи за секціями 

конференції 
12:30–13.00 – перерва  

13:00–14.30 – робота за секціями конференції 
14:30–15.00 – підведення підсумків та закриття 

конференції 
 
  

Доповідь на секції – до 8 хвилин 
 
 
 

Робочі мови – українська, англійська. 

 

 

м.Харків 20.05.2020 



ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  

Вітальне слово  декана факультету міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу  Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидата 

економічних наук, доцента Рєзнікова Валерія 

Володимировича  

Вітальне слово  заступника декана з наукової роботи 

факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна Доценко Олени 

Михайлівни 

 

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Секція 1. Особливості розвитку країн світу та України 

в умовах глобальних викликів 

 

Бугрім Дар’я Сергіївна – студентка 4-го курсу факультету 

економіки  Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара  

Пенсійна система України та недержавні пенсійні 

фонди  

 

Гончар Данило Русланович – студент 2-го курсу факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

COVID-19 та його вплив на світову економіку 

 



Живага Валерія Сергіївна – студентка 4 курсу факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  

Цифрова дипломатія в умовах пандемії COVID-19  

 

Марухненко Аліна Олегівна – студенти 2-го курсу 

юридичного факультету  Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ  

Камінська Евеліна Констянтинівна – студенти 2-го курсу 

юридичного факультету  Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ  

Ставлення українців до діяльності політичних партій 

та громадських об’єднань  

 

Мележик Ангеліна Володимирівна – студентка 2 курсу 

факультету Інженерних мереж та екології міст Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. 

Бекетова  

Безпечне місто: виклики глобалізму 

 

Моложен Анастасія Сергіївна – студентка 4-го курсу 

факультету економіки Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара  

Система соціального захисту населення України та  

світові системи 

 

Chornomord Yevheniia Yevheniivna – 2-nd year student  of the 

Faculty of International Economic Relations of Simon Kuznets Kharkiv 

National University of Economics  

Competitiveness of Ukraine in world rating  

 



Чумаченко Влада Дмитрівна – студентка 1 курсу 

магістратури факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу Харківського національного університет 

імені В. Н. Каразіна  

Особливості Польсько-Української інвестиційної 

співпраці 

 

 

Секція 2. Регіоналізація міжнародних відносин: 

передумови та наслідки 

 

Бєлєнцов Діонісій Володимирович – учень 11-А класу 

Приватного закладу «Харківська школа I-III ступенів «Ангстрем» 

Харківської області»  

Нові виклики для інтеграції та дезінтеграції 

Європейського Союзу 

 

Здоровко Олександр Іванович – студент 1-го курсу 

магістратури факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна  

Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі    

 

Фролова Олександра Олександрівна – студентка 1-го  курсу 

факультету міжнародних  економічних відносин та туристичного 

бізнеса  Харківського національного університету  

імені  В. Н. Каразіна  

Теорія Євроскептицизму у заявах політичних діячів 

Великобританії  

 

 



Секція 3. Глобальні проблеми людства та чинники їх 

загострення 

 

Кириленко Аліна Владиславівна – учениця 9–А класу 

Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3  

Екологічні проблеми людства та шляхи їх вирішення 

 

Ковтун Карина Віталіївна – студентка 1-го курсу факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Харківського національного  університету  імені В. Н. Каразіна  

Демографічна проблема людства та чинники її 

загострення  

 

Лобода Поліна Денисівна – учениця 9-Б класу 

Комунального закладу “Пісочинський ліцей “Мобіль”  

Продовольча проблема, як одна із глобальних проблем 

людства 
 

 

Секція 4. Національні інтереси та стратегічні 

пріоритети зовнішньої політики країн світу 

 

Булгакова Ольга Олексіївна –  студентка 4-го курсу 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу  Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна  

Розвиток аграрного сектору Казахстану в умовах 

міжнародної інтеграції 

 



Кочерга Михайло Олександрович – студент 3-го курсу 

факультету міжнародних  економічних відносин та туристичного 

бізнесу Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна  

 Сучасний стан ініціативи «Один пояс – один шлях» як 

глобальної економічної та геополітичної стратегії КНР 

 

Кушнір Денис Олегович – учень 7-В класу Бахмутського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №11 - багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради 

Донецької області  

Місце та роль Азербайджану в сучасному 

геополітичному просторі 

 

Мігунов Павло Дмитрович – студент 2-го курсу групи УО-21 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу, Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна  

«Роль «Північного потока-2» в енергетичній безпеці 

України. Стан та перспективи»  

 

Nika Kratsashvili – 3-rd year student of the Faculty of Social and 

Political Sciences of  Ivane Javakhishvili Tbilisi State University  

First steps between Georgia and The EU: partnership and 

cooperation agreement 

 

Ращупкіна Дар’я Русланівна – студентка 2-го  курсу 

факультету міжнародних  економічних відносин та туристичного 

бізнеса, Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна  

Сценарії розвитку російсько – білоруських відносин 

 



Толубаєва Поліна Вадимівна – студентка 4 курсу факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  

Інструменти інформаційної агресії в російсько-

українському протиборстві 

 

Філін Анатолій Михайлович –  студент 2-го курсу 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна  

Особливості японської дипломатії на сучасному етапі 
 

 

Секція 5. Інноваційний вектор розвитку світового 

господарства в умовах нової промислової революції 

 

Завадська Юлія Ігорівна – студентка 3-го курсу факультету 

міжнародних відносин Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки  

Сучасні тренди розвитку глобальних ринків креативних 

товарів та послуг 

 

Зублевська Яна Юріївна – студентка 4-го курсу факультету 

фінансів банківської справи та страхування Запорізького 

національного університету  

Інноваційна діяльність: загроза чи перспектива для 

майбутнього 

 

Романенко Олександр - студент 1 курсу магістратури НУБіП 

України  

Органічне виробництво у формуванні продовольчої 

безпеки  



 

Тоічкін Олександр Сергійович – студент 1-го курсу 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна  

Цифровізація світової економіки 
 

 

Секція 6. Виклики фінансової глобалізації: інструменти 

та протиріччя 

 

Каверіна Катерина Олександрівна – студентка 3-го курсу 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна  

Офшори та наслідки їх діяльності 

 

Кавсюк Анатолій Миколайович – студент 4 курсу 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту  

Фінансова глобалізація: проблеми та перспективи 

 

Коробко Ольга Володимирівна – студентка 4-го курсу 

економічного інституту Східноєвропейського університету 

економіки і менеджменту  

Банківські інновації як необхідність ефективного 

функціонування банківського ринку 

 

Ліла Олена Вікторівна – студентка 4-го курсу економічного 

інституту Східноєвропейського університету економіки і 

менеджменту  

Контролінг в системі управління підприємством  



 

Малиш Інна Сергіївна – студентка 4 курсу спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» Східноєвропейського 

університету економіки і менеджменту  

Економічна безпека в контексті глобалізації економіки 

 

Сєдов Максим Вадимович –  учень 8-В класу Харківської 

гімназії №169  

Світова торгівля як форма міжнародних економічних 

відносин Бельгії 

 

Секція 7. Сучасні тенденції розвитку готельно-

ресторанного бізнесу 

 

Гонтар Аліна Ігорівна – студентка 3-го курсу факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  

Етикет за столом у стародавньому Римі 

 

Губанова Анастасія Сергіївна – студентка 2-го курсу 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна   

Антикризове управління в ресторанному бізнесі під час 

пандемії 2020 

 

Лаврик Ольга В’ячеславівна – студентка 2-го курсу 

факультету міжнародних  економічних відносин та туристичного 

бізнесу Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна  

Важливість кольору в Ресторанній справі 



Шевченко Анастасія Миколаївна – студентка 2-го курсу 

факультету міжнародних  економічних відносин та туристичного 

бізнесу Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна  

Інноваційні технології в закладах ресторанного 

господарства 

 

Yurchenko Oleksii – 3-rd year student of the Computer Science 

Department of Kharkiv National University of Radioelectronics  

Artificial intelligence technology as one of the key trends in 

the hospitality industry 

 

Секція 8. Сучасні механізми колективної міжнародної 

безпеки та захисту прав людини 

 

Буряк Олександр Ігорович –  студент 4-го курсу факультету 

міжнародних  економічних відносин та туристичного бізнесу 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  

Діяльність міжнародних організацій в сфері 

міжнародної інформаційної безпеки  

 

Ksenia Malyshenko – 1-st year student of the School of 

International Economic  Relations and Travel Business of V. N. Karazin 

Kharkiv National University  

The right to be forgotten as an part of personal data 

protection in the European Union  

 

Maria Zavada – 1-st year student of the School of International 

Economic  Relations and Travel Business of V. N. Karazin Kharkiv 

National University 

Cyberterrorism counteraction: The USA experience 



Шипова Дарія Андріївна – студентка 2–го курсу факультету 

консалтингу і міжнародного бізнесу Харківського національного 

економічного університету  імені Семена Кузнеця  

Інформаційна діяльність: між реалізацією права та 

правопорушенням 

 

Секція 9. Особливості розвитку міжнародного та 

національного туристичного ринку 

 

Додукало Михайло Юрійович – студент 4-го курсу 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна  

Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого 

туризму в Україні  

 

Козлюк Владислав Олександрович – студент 3-го курсу 

факультету міжнародних відносин Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки  

Інформаційно-комунікаційні аспекти розвитку 

територіального брендингу в умовах глобалізації 

 

Моісєєнко Віталіна Михайлівна – студентка 3-го курсу 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна 

Онлайн-маркетинг цільових аудиторій комунікацій у 

туризмі України 

 



Токарєва Поліна Артемівна – учениця 9-А класу, 

Комунальний заклад «Пісочинський ліцей «Мобіль»  Пісочинської 

селищної ради Харківської області  

Туристичні дестинації та їх розвиток у Зміївському та 

Балаклійському районі Харківської області   

 

Халявка Марія Дмитрівна – учениця 9-А класу 

Комунального закладу «Пісочинський ліцей «Мобіль» 

«Пісочинської селищної ради Харківської області  

Особливості та основні напрями розвитку 

туристичного ринку України (на прикладі Харківської 

області) 

 

Чубенко Андрій Віталійович – учень 11-А класу Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2   

Перспективи сільського туризму на національному 

ринку туристичних послуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАТОРА: 

 

61002, м. Харків, майдан свободи, 6 

Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна  

Факультет міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу 

 Студентське наукове товариство 

факультету міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу, ауд. 566, 

e-mail: snt.irtb@gmail.com 
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