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Організаційний комітет конференції 

 

Голова: Бакіров В. С. – ректор Харківського національного  

університету імені В. Н. Каразіна, доктор соціологічних наук,  

професор,  академік НАН  України. 

Співголова: Александров В. В. – к.е.н., професор, перший проректор 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Заступники голови: Давидов О. І. – к.е.н., доцент, декан 

економічного факультету, завідувач кафедри економіки та 

менеджменту Харківського національного університету імені                     

В. Н. Каразіна. 

Пуртов В. Ф. – к.е.н, доцент, заступник декана економічного 

факультету з науково-інноваційної роботи Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Відповідальний секретар – Кудінова М. М., к.е.н., доцент кафедри 

економіки та менеджменту Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. 

  

 

Програмний комітет конференції 

 

Анастасіос Карасавоглу – професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку технологічного інституту м. Кавала, Греція. 

Антоненко Л. А. – д.е.н., професор кафедри економіки та 

менеджменту ХНУ імені В. Н. Каразіна, заступник голови 

Харківської обласної громадської організації «Наукове товариство з 

вивчення спадщини Михайла Туган-Барановського» з наукової 

роботи, Україна. 

Базилевич В. Д. – д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, 

декан економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Україна. 

Віктор Ши – доктор, доцент школи бізнесу та економіки 

університету Уілфріда Лаура, Канада. 

Георг Шимет – доктор, професор, віце-президент з викладання 

Коледжу з міжнародної економіки НЕУСС, Німеччина. 

Глущенко В. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та 

кредиту ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна. 
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Гриценко А. А. – д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, 

завідувач кафедри економічної теорії та економічних методів 

управління ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна. 

Євтушенко В. А. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ХНУ імені                          

В. Н. Каразіна, Україна. 

Задорожний Г. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

Україна. 

Звєряков М. І. – д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, 

ректор Одеського національного економічного університету, Україна. 

Кристос А. Батзиос – доктор, професор економіки виробництва та 

прикладної статистики тварин, директор Лабораторії економіки 

тваринництва Університету Аристотеля, Греція. 

Майте Лопес-Санчес – доктор, доцент університету Барселони, член 

WAI, ад’юнкт-учений науково-дослідного інституту зі штучного 

інтелекту, Іспанія. 

Меркулова Т. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної 

кібернетики та прикладної економіки ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

Україна. 

Назиров З. Ф. – канд. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри 

математичних методів в економіці ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна. 

Ришард  Грондзькі – д-р інж., професор, декан факультету організації 

та управління Політехнічного університету м. Лодзі, Польща. 

Родченко В. Б. – д.е.н., професор кафедри економіки та менеджменту 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна. 

Сідоров В. І. – к.е.н., професор, декан факультету міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу ХНУ імені                      

В. Н. Каразіна, Україна. 

Соболєв В. М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики, 

обліку і аудиту ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна. 

Староста П. – д.е.н., професор, декан економіко-соціологічного 

факультету Лодзинського університету,  Польща. 

Тютюнникова С. В. – д.е.н., професор кафедри економічної теорії та 

економічних методів управління ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна. 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

15-16 жовтня 2015 р. 
 

місце проведення конференції 

економічний факультет 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

вул. Мироносицька, 1 

 

15 жовтня 2015 р. 
 

9
00 

−10
00 

Реєстрація учасників ауд. 1-12 

10
00 

−13
00

 Пленарне засідання ауд. 1-12 

13
00

−14
00   

Перерва   

14
00

−17
00 

 Секційні засідання  

Секція 1 М. І. Туган-Барановський – видатний 

учений у 400-річній історії політичної 

економії 

ауд. 2-14 

Секція 2
 Циклічність розвитку економіки та 

суспільства в рамках еволюційної 

парадигми 

ауд. 1-12 

Секція 3
 Соціально-економічні асиметрії 

світового господарства у світлі 

наукової спадщини М. І. Туган-

Барановського 

ауд. 2-16 

Секція 4
 Сучасність фінансової теорії                        

М. І. Туган-Барановського: PRO ET 

CONTRA та прогресивний розвиток 

наукової думки 

ауд. 4-1 

Доповіді: на пленарному засіданні до 15 хв. 

 на секційному засіданні до 10 хв. 

 

Під час роботи конференції проводиться виставка                         
«М. І. Туган-Барановський: учений, економіст, мислитель», що 
підготовлена Центральною науковою бібліотекою Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна 
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16 жовтня 2015 р. 

 
10

30
−11

30 
Відвідування Музею історії 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

пл. Свободи, 4, 

Харківський 

національний 

університет,  

2 поверх,  

Музей історії 

 

12
00

−13
00 

 

Підведення  підсумків роботи 

конференції 

 

ауд. 1-12 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ДОПОВІДІ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

15 жовтня 2015 року (аудиторія 1-12) 

№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

1 Глущенко В. В., 

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

фінансів та кредиту 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна                     

(м. Харків, Україна) 

Монетарные факторы социально-

экономической динамики в 

контексте взглядов М. И. Туган-

Барановского 

 

2 Гриценко А. А.,  

член-кореспондент 

НАН України, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри економічної 

теорії та економічних методів 

управління Харківського 

національного університету 

імені В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Методологічне значення поглядів                     

М. І. Туган-Барановського на 

категорії цінності та вартості для 

розвитку сучасної економічної теорії 

 

3 Давидов О. І., 

к.е.н., доцент, декан економічного 

факультету 

Куделко С. М., 

заслужений працівник культури 

України, кандидат історичних наук, 

професор кафедри історіографії, 

джерелознавства та археології, 

директор Центру краєзнавства імені 

академіка П. Т. Тронька 

Проценко М. В., 

заступник директора Центру 

краєзнавства імені академіка                 

П. Т. Тронька Харківського 

національного університету імені              

В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Роль Харківщини та Харківського 

університету у формуванні 

світогляду М. І. Туган-

Барановського 

 

4 Довгаль О. А., 

д.е.н., професор кафедри 

міжнародних економічних відносин 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каpазіна 

Циклічність процесів глобалізації 

світової економіки у світлі теорії 

криз М. І. Туган-Барановського 



7 
 

№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

(м. Харків, Україна) 

5 Євтушенко В. А., 

к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

маркетингу та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Світоглядна культура і соціально-

відповідальні погляди М. І. Туган-

Барановського 

6 Лозовий А. В., 

к.е.н, доцент, завідувач кафедри 

економічної теорії Харківського 

національного університету 

будівництва та архітектури 

(м. Харків, Україна) 

До питання про теоретико-

методологічні основи соціалізації 

економіки у працях М. І. Туган-

Барановського 

7 Лопес-Санчес Майте, 

доктор наук, доцент університету 

Барселони, член WAI, ад’юнкт-

учений науково-дослідного 

інституту зі штучного інтелекту                           

(м. Барселона, Іспанія) 

Кононова К. Ю., 

к.е.н, доцент кафедри економічної 

кібернетики та прикладної 

економіки Харківського 

національного університету імені  

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Мультиагентная модель 

взаимодействия экономических 

агентов: анализ эволюционных 

режимов 

8 Меркулова Т. В., 

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економічної кібернетики та 

прикладної економіки 

Михайленко В. Г., 

к.ф-м.наук, доцент кафедри 

економічної кібернетики та 

прикладної економіки  

Забуга С. І.,  

к.е.н. доцент кафедри економічної 

кібернетики та прикладної 

економіки Харківського 

національного університету імені  

В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Экономическое развитие и 

распределение доходов: гипотезы и 

эмпирические результаты 



8 
 

№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

9 Подлєсна В. Г., 

к.е.н., доцент, ст. науковий 

співробітник відділу економічної 

теорії Державної установи «Інститут 

економіки та прогнозування 

Національної академії наук 

України» 

(м. Київ, Україна) 

Эволюционный характер социально-

экономической цикличности 

 

10 Сідоров В. І., 

к.е.н., професор, декан факультету 

міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу  

Азаренкова О. В., 

здобувач кафедри міжнародних 

економічних відносин Харківського 

національного університету імені                 

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Роль циклічності в динаміці 

розвитку світової енергетики 

11 Скляр Г. П., 

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

туристичного та готельного бізнесу 

Мокєрова Н. В., 

здобувач кафедри туристичного та 

готельного бізнесу Вищого 

навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

(м. Полтава, Україна) 

Вчення М. І. Туган-Барановського 

про кооперацію та модернізація 

кооперативного сектора  

національної економіки 

12 Тарасевич В. М., 

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

політекономії Національної 

металургійної академії України 

(м. Дніпропетровськ, Україна) 

Синтез М. Туган-Барановського та 

загальна теорія цінності 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

ДОПОВІДІ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

СЕКЦІЯ 1. М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ 

УЧЕНИЙ У 400-РІЧНІЙ ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 

15 жовтня 2015 року (аудиторія 2-14) 

Голова секції − Гриценко А. А., д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економічної теорії та економічних методів управління  

 

Секретар секції – Тютюнникова С. В., д.е.н., професор кафедри 

економічної теорії та економічних методів управління  

 
№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

1 Антоненко Л. А., 

д.е.н., професор кафедри економіки 

та менеджменту 

Хлібосолов А. С., 

студент кафедри економіки та 

менеджменту 

Жмурко Д. С., 

студент кафедри економіки та 

менеджменту 

Журба Я. А., 

студент кафедри економіки та 

менеджменту Харківського 

національного університету 

 імені В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Некоторые новые результаты 

исследования творческого 

наследия М. И. Туган-

Барановского 

2 Гриценко А. А.,  

член-кореспондент  

НАН України, д.е.н., професор,  

завідувач кафедри економічної 

теорії та економічних методів 

управління Харківського 

національного університету  

імені В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

 

 

Методологічне значення поглядів              

М. І. Туган-Барановського на 

категорії цінності та вартості для 

розвитку сучасної економічної 

теорії 
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№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

3 Давидов Д. С., 

к.е.н., доцент кафедри економічної 

теорії та економічних методів 

управління 

Помогайбо В. В., 

студентка кафедри економічної 

теорії та економічних методів 

управління Харківського 

національного університету  

імені В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Противоречия формирования 

творческой деятельности при 

переходе к постэкономическому 

обществу как ключевая проблема 

современной политической 

экономии в аспекте 

экономического наследия                      

М. И. Туган-Барановского 

4 Євтушенко В. А., 

к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

маркетингу та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Світоглядна культура і соціально-

відповідальні погляди М. І. Туган-

Барановського 

5 Іващенко П. О., 

к.е.н., доцент кафедри статистики, 

обліку та аудиту Харківського 

національного університету імені             

В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна) 

Політекономічний закон Туган-

Барановського та його 

наноекономічне підтвердження 

 

6 Квітка А. В., 

к.е.н, доцент кафедри економічної 

теорії та економічних методів 

управління 

Поліщук Т. В., 

студентка кафедри економічної 

теорії та економічних методів 

управління Харківського 

національного університету  

імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Современные подходы к оценке 

человеческого капитала 

7 Лозовий А. В., 

к.е.н, доцент, завідувач кафедри 

економічної теорії Харківського 

національного університету 

будівництва та архітектури 

(м. Харків, Україна) 

 

 

До питання про теоретико-

методологічні основи соціалізації 

економіки у працях М. І. Туган-

Барановського 
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№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

8 Микитась В. В., 

асистент кафедри економіки 

підприємства та економічної теорії 

Харківського торгівельно-

економічного інституту  Київського 

національного торгівельно-

економічного університету 

(м. Харків, Україна) 

Значение теории трудовой 

кооперации в работе М. И. Туган-

Барановского «Социальные 

основы кооперации» 

9 Пантєлеєв В. П., 

к.е.н, доцент кафедри фінансів та 

кредиту  

Кравчонок С. В.,  

аспірант кафедри фінансів та 

кредиту Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна   

(м. Харків, Україна) 

Теоретичне осмислення сутності 

грошей і грошового обігу на 

основі досліджень М. Туган-

Барановським 

10 Рахман М. С., 

к.е.н., доцент кафедри маркетингу та 

менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності Харківського 

національного університету імені             

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна)  

Наукове значення теорії криз                  

М. І. Туган-Барановського 

 

11 Тарасевич В. М., 

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

політекономії Національної 

металургійної академії України  

(м. Дніпропетровськ, Україна) 

Синтез М. Туган-Барановського та 

загальна теорія цінності 

12 Халіна О. В., 

к.е.н, ст. викладач кафедри 

міжнародної економіки та світового 

господарства 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Актуализация научного наследия                       

М. И. Туган-Барановского в 

предметном поле современной 

экономической теории 

13 Хмельков А. В., 

кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри фінансів 

та кредиту Харківського 

національного університету  

імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

«Социализм как положительное 

учение» − план или утопия? 
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СЕКЦІЯ 2. ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА 

СУСПІЛЬСТВА В РАМКАХ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ 

15 жовтня 2015 року (аудиторія 1-12) 

Голови секції − Меркулова Т. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економічної кібернетики та прикладної економіки 
                             Соболєв В. М., д.е.н., професор, завідувач кафедри 

статистики, обліку і аудиту 

 

Секретар секції – Пономарьова Т. В., к.е.н., доцент кафедри 

статистики, обліку і аудиту 

 
№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

1 Бабич Д. В., 

д.е.н., професор кафедри 

економіки та менеджменту 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Проблеми формування та 

реалізації соціальної політики в 

Україні 

2 Бабич С. М.,  

к.е.н, доцент кафедри економіки та 

менеджменту  

Іванченко Д. І., 

магістрант кафедри економіки та 

менеджменту Харківського 

національного університету  

імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Проблеми розвитку малого та 

середнього бізнесу в умовах 

нестабільності 

3 Беренда С. В., 

к.е.н., доцент кафедри міжнародної 

економіки та світового 

господарства 

Зельцер І. І., 

студент кафедри міжнародної 

економіки та світового 

господарства Харківського 

національного університету  

імені В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

 

 

Оцінка якості зовнішньої торгівлі 

України з країнами ЄС 
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№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

4 Болотна О. В., 

к.е.н., доцент кафедри маркетингу 

та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності  

Костюк М. К., 

студентка кафедри маркетингу та 

менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Реалізація державної інноваційної 

політики як спосіб підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств 

5 Даниленко О. А., 

к.е.н, доцент кафедри управління 

персоналом та економіки праці 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

(м. Київ, Україна) 

Здатність до адаптації як 

ключовий чинник розвитку 

організації в сучасних економічних 

умовах 

6 Дмитренко О. В., 

к.е.н, доцент кафедри економічної 

теорії та економічних методів 

управління 

Удовіченко Т. М., 

студентка кафедри економічної 

теорії та економічних методів 

управління Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Тенденції розвитку сучасного 

ринку праці в Україні 

7 Дорошенко Г. О.,  

д.е.н., професор кафедри 

економіки і менеджменту  

Дорошенко О. Г.,  

к.е.н., доцент кафедри фінансів і 

кредиту  

Дорошенко Н. О.,  

к.е.н., доцент кафедри фінансів і 

кредиту Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

 

Сучасний стан грошово-

кредитного ринку України крізь 

призму вчення М. І. Туган-

Барановського 
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№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

8 Дячек В. В., 

викладач кафедри маркетингу та 

менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Мєшкова В. В., 

студентка кафедри маркетингу та 

менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Роль прогнозирования и 

планирования в современной 

экономике 

 

9 Жваненко С. А.,  

старший викладач кафедри 

економічної кібернетики і фінансів 

Бердянського державного 

педагогічного університету  

(м. Бердянськ, Україна) 

Модель розвитку курортно-

рекреаційної економіки на основі 

трансформаційного циклу 

10 Зубова В. В., 

викладач кафедри економічної 

кібернетики та прикладної 

економіки Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Ризики в еволюції банківської 

системи України 

11 Квітка А. В., 

к.е.н, доцент кафедри економічної 

теорії та економічних методів 

управління 

Квітка К. В., 

студентка кафедри економічної 

теорії та економічних методів 

управління Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Теорія довгих економічних циклів 

як засіб визначення динаміки 

економічного розвитку 

12 Ковпак Е. О.,  

к.е.н., доцент кафедри економічної 

кібернетики та прикладної 

економіки Харківського 

національного університету імені  

В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Симультативная модель ВВП 

Украины  
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№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

13 Крикун О. О.,  

к.е.н, доцент кафедри економіки та 

менеджменту Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Современные взгляды на 

концепцию управления по 

ценностям в условиях постоянных 

изменений 

14 Кудінова М. М., 

к.е.н., доцент кафедри економіки 

та менеджменту 

Білоус Л. Б., 

магістрант кафедри економіки 

та менеджменту Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Проблеми електронного обліку 

деревини та шляхи їх вирішення на 

прикладі ДП «Жовтневе лісове 

господарство» 

15 Кудінова М. М., 

к.е.н., доцент кафедри маркетингу 

та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності  

Бойко Ю. А., 

студентка кафедри маркетингу та 

менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Шляхи покращення стратегічного 

управління сучасним 

підприємством 

 

16 Кудінова М. М., 

к.е.н., доцент кафедри маркетингу 

та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності  

Колосовська О. Д.,  

студентка кафедри маркетингу та 

менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Фомін О. Д.,  

студент кафедри маркетингу та 

менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Оніщенко В. С., 

студентка кафедри маркетингу та 

менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Багатогранність державного 

управління в Україні 
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№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

17 Кудінова М. М., 

к.е.н., доцент кафедри маркетингу 

та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності  

Сквіра І. О.,  

студентка кафедри маркетингу та 

менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Вплив процесу комунікацій на 

ефективність управління 

організацією в сучасних соціально-

економічних умовах 

18 Кудінова М. М., 

к.е.н., доцент кафедри маркетингу 

та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності  

Чернишева А. С., 

студентка кафедри маркетингу та 

менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Харківського  

національного університету імені 

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Еволюція концепції менеджменту 

персоналу 

 

19 Лопес-Санчес Майте, 

доктор наук, доцент університету 

Барселони, член WAI, ад’юнкт-

учений науково-дослідного 

інституту зі штучного інтелекту                           

(м. Барселона, Іспанія) 

Кононова К. Ю., 

к.е.н, доцент кафедри економічної 

кібернетики та прикладної 

економіки Харківського 

національного університету  

імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Мультиагентная модель 

взаимодействия экономических 

агентов: анализ эволюционных 

режимов 

20 Ляшевська В. І., 

аспірант кафедри економіки та 

менеджменту Харківського 

Влияние фаз промышленных 

циклов на регулятивные функции 

государства в трудах М. И. Туган-
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№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Барановского 

21 Мангушев Д. В., 

к.е.н., доцент кафедри маркетингу 

та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Бушля Д. І., 

студентка кафедри маркетингу та 

менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Пастухова Н. В., 

студентка кафедри маркетингу та 

менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Стратегічний контролінг як засіб 

формування економічної стійкості 

підприємства в ринкових умовах 

22 Меркулова Т. В., 

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економічної кібернетики та 

прикладної економіки 

Михайленко В. Г., 

к.ф-м.наук, доцент кафедри 

економічної кібернетики та 

прикладної економіки  

Забуга С. І.,  

к.е.н. доцент кафедри економічної 

кібернетики та прикладної 

економіки Харківського 

національного університету імені  

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Экономическое развитие и 

распределение доходов: гипотезы 

и эмпирические результаты 

23 Меркулова Т. В., 

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економічної кібернетики та 

прикладної економіки 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

Ніколаєва О. Г., 

к.ф-м.наук, доцент кафедри 

економічної кібернетики та 

Использование спектральных 

методов в прогнозировании 

цикличности индексов коррупции 
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№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

інформаційних технологій 

Харківського національного 

університету будівництва та 

архітектури  

(м. Харків, Україна) 

24 Мірясов Ю. О.,  

к.е.н., доцент кафедри економічної 

теорії та економічних методів 

управління  

Сергієнко І. О., 

студентка кафедри економічної 

теорії та економічних методів 

управління Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна)  

Структурні зміни в економіці 

різних країн як складова 

довгохвильової циклічності 

світового розвитку 

25 Мозгова Г. В., 

к.е.н., доцент кафедри маркетингу 

та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності  

Остапенко А. В., 

студентка кафедри маркетингу та 

менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Оптимальна форма державного 

устрою України: перспективи 

розвитку та вдосконалення  

26 Нескородєв С. М., 

к.е.н., доцент кафедри економіки 

та менеджменту 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Глобальные аспекты теории 

циклов М. И. Туган-Барановского 

27 Павлов К. В.,  

д.е.н., професор, завідуючий 

кафедрою економіки та управління 

НОЗ ВПО «Камський інститут 

гуманітарних та інженерних 

технологій»  

(м. Іжевськ, Росія) 

 

 

О волнообразном характере 

соотношения рыночных и 

государственных методов 

регулирования экономики 
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№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

28 Піддубна Л. В., 

к.ф.н., доцент кафедри економіко-

математичних методів та 

інформаційних технологій 

Харківського інституту фінансів 

Українського державного 

університету фінансів та 

міжнародної торгівлі 

(м. Харків, Україна) 

Ярошенко Л. В., 

к.ф.н., доцент кафедри суспільних 

та педагогічних дисциплін 

Українського державного 

університету фінансів та 

міжнародної торгівлі 

(м. Київ, Україна) 

Розвиток економіки 

інформаційного суспільства через 

призму наукової спадщини 

М. І. Туган-Барановського 

29 Подлєсна В. Г., 

к.е.н., доцент, ст. науковий 

співробітник відділу економічної 

теорії Державної установи 

«Інститут економіки та 

прогнозування Національної 

академії наук України» 

(м. Київ, Україна) 

Эволюционный характер 

социально-экономической 

цикличности 

 

30 Пуртов В. Ф., 

к.е.н., доцент кафедри економіки 

та менеджменту 

Го Цзяфей, 

аспірант кафедри економіки та 

менеджменту Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Контуры социальной 

ответственности в корпоративном 

управлении 

31 Рахман М. С., 

к.е.н., доцент кафедри маркетингу 

та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності  

Поцелуєва Д. О., 

магістрант кафедри маркетингу та 

менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Харківського національного 

Маркетингове дослідження 

конюнктури ринку банківських 

послуг України 
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№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

32 Родченко В. Б., 

д.е.н., професор кафедри 

економіки та менеджменту  

Бабич В. Д., 

аспірант кафедри економіки та 

менеджменту Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Концептуальні засади формування 

інвестиційної політики держави 

33 Родченко В. Б., 

д.е.н., професор кафедри 

економіки та менеджменту 

Харківського національного 

університету імені  

В. Н. Каразіна 

Серьогіна Д. О., 

к.е.н., старший викладач кафедри 

економіки підприємств міського 

господарства Харківського 

національного університету 

міського господарства імені 

О. М. Бекетова 

(м. Харків, Україна) 

Теорія економічних циклів і криз 

М. І. Туган-Барановського в 

контексті оцінки потенційних 

можливостей соціально-

економічного розвитку міст 

 

34 Серба В. С., 

член наглядової ради банку                

ПАТ «Банк Грант» 

Бондар А. С.,  

студентка кафедри фінансів та 

кредиту Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Проблеми підвищення ліквідності 

та платоспроможності банку в 

період циклічності економіки 

35 Серба В. С., 

член наглядової ради банку                  

ПАТ «Банк Грант»            

Мішньова К. М., 

студентка кафедри фінансів та 

кредиту Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

Циклічність розвитку економіки та 

кредитні ризики банків 
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№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

(м. Харків, Україна) 

36 Тітомир О. С., 

викладач кафедри економічної 

кібернетики та прикладної 

економіки Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Механизмы распространения 

инноваций: модели диффузии и 

конкуренции 

37 Третяк В. П., 

д.е.н., доцент кафедри економіки 

та менеджменту Харківського 

національного університету імені  

В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Роль освіти в соціально- 

економічному розвитку 

суспільства 

38 Третяк В. П., 

д. е. н., доцент кафедри економіки 

та менеджменту 

Москаленко К. І., 

аспірант кафедри економіки та 

менеджменту Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

 (м. Харків, Україна) 

Підходи до формування механізму 

планування зовнішньоекономічної 

діяльності машинобудівного 

комплексу 

39 Швайко М. Л., 

к.е.н., доцент кафедри фінансів і 

кредиту  

Мельнічук М. В., 

студентка кафедри статистики, 

обліку та аудиту Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

 (м. Харків, Україна) 

Циклічність розвитку економіки та 

суспільства в рамках еволюційної 

парадигми 
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СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСИМЕТРІЇ 

СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У СВІТЛІ НАУКОВОЇ 

СПАДЩИНИ М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО 

15 жовтня 2015 року (аудиторія 2-16) 

Голова секції − Задорожний Г. В., д.е.н., професор, завідуючий 

кафедри міжнародної економіки та світового господарства  

 

Секретар секції – Дуна Н. Г., к.е.н., доцент кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

 
№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

1 Білорус О. Г.,  

д.е.н., професор,  

академік НАН України, заслужений 

діяч науки і техніки України, 

головний науковий співробітник, ДУ 

«Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» 

(м. Київ, Україна) 

Особенности глобальной 

неоконвергенции транзитивных, 

трансформационных и 

авангардных социально-

экономических систем в условиях 

усиления мирохозяйственных 

асимметрий 

2 Александров О. В.,  

д.е.н., заступник голови правління 

АТ «Укргазбанк», президент Private 

Banking Club при Незалежній 

асоціації банків України     

(м. Київ, Україна) 

Соціально-економічні глобальні 

асиметрії: роль і практика 

PRIVATE BANKING & WEALTH 

MANAGEMENT 

3 Артеменко І. А.,  

к.е.н., доцент кафедри міжнародної 

економіки  ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

Артеменко А. В.,  

асистент кафедри міжнародної 

економіки ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет 

економіки і торгівлі»  

(м. Полтава, Україна) 

Етична економія М. І. Туган-

Барановського і економічна етика 

постсоціалістичного та світового 

господарства 

4 Бурлай Т. В., 

к.е.н., доцент, старший науковий 

співробітник Інституту економіки та 

Приоритетные направления 

перехода к политике социального 

качества в Украине  
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№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

прогнозування НАН України 

(м. Київ, Україна) 

5 Галуцьких Н. А., 

к. е. н., доцент кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Порохняк Н. В., 

магістрант кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Соціально-економічні асиметрії 

глобалізації в світлі поглядів                        

М. І. Туган-Барановського на 

відтворення капіталу 

6 Довгаль О. А., 

д.е.н., професор кафедри 

міжнародних економічних відносин 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каpазіна 

(м. Харків, Україна) 

Циклічність процесів глобалізації 

світової економіки у світлі теорії 

криз М. І. Туган-Барановського 

7 Дуна Н. Г., 

к.е.н., доцент кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Гонтаренко Л. А., 

магістрант  кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Розвиток ринків інформаційно-

комунікаційних технологій: досвід  

КНР 

8 Дуна Н. Г., 

к.е.н., доцент кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Олійник О. І., 

магістрант кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Інституціональні засади реалізації 

зовнішньоекономічної діяльності 

в контексті інтеграції України у 

світове господарство 

 

9 Євтушенко Г. В., 

к.е.н., доцент кафедри маркетингу та 

менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності 

Осадча А. О., 

студентка кафедри маркетингу та 

менеджменту зовнішньоекономічної 

Перспективи управління 

іноземними інвестиціями в 

Україні 



24 
 

№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

діяльності Харківського 

національного університету імені  

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

10 Житницький А. О., 

здобувач Харківського 

національного університету імені               

В. Н. Каразіна, тренер-викладач 

КДЮСШ №9  

(м. Харків, Україна) 

М. И. Туган-Барановский о 

долговременном влиянии 

промышленных кризисов на 

здоровье и образ жизни народа 

 

11 Задорожний Г. В.,  

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

міжнародної економіки та світового 

господарства 

Задорожна О. Г., 

к.е.н, доцент кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

О личностной методологии 

анализа современных социально-

экономических асимметрий 

мирового хозяйства в свете 

научного наследия М. И. Туган-

Барановского 

12 Залознова Ю. С.,  

д.е.н., завідувач сектором соціально-

економічних проблем промислового 

розвитку, провідний науковий 

співробітник Інституту економіки 

промисловості НАН України  

(м. Київ, Україна) 

Глобальні соціально-економічні 

асиметрії: деякі теоретично-

методологічні основи та актуальні 

напрямки дослідження 

13 Кім Т. І.,  

к.е.н. доцент кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Трудовая cамореализация 

личности в постиндустриальной 

экономике: новые возможности и 

угрозы 

14 Кім Т. І.,  

к.е.н. доцент кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Климко С. В., 

студентка кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Международная молодежная 

миграция в условиях 

глобализации и асимметрий 

мирового хозяйства 
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№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

15 Ковтун Т. Д., 

старший викладач кафедри 

міжнародної економіки та світового 

господарства Харківського 

національного університету імені            

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Динаміка та структура прямих 

іноземних інвестицій в ЄС 

 

16 Мірясов Ю. О., 

к. е. н., доцент кафедри економічної 

теорії та економічних методів 

управління  

Мосіна Ю. П., 

магістрант кафедри економічної 

теорії та економічних методів 

управління Харківського 

національного університету імені            

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Анализ деятельности глобальных 

корпораций в условиях 

современного рынка 

17 Науменкова С. В., 

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

банківської справи Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Міщенко С. В.,  

д.е.н., доцент, завідувач кафедри 

фінансів і кредиту Університету 

банківської справи 

Міщенко В. І., 

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

банківської безпеки Університету 

банківської справи 

(м. Київ, Україна) 

Розвиток механізмів державного 

регулювання фінансового сектору 

в умовах асиметрії світового 

господарства 

18 Панченко Є. Г., 

д.е.н., професор кафедри 

міжнародного менеджменту 

Кузьмінов М. В., 

аспірант кафедри міжнародного 

менеджменту ДВНЗ «Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

(м. Київ, Україна) 

 

Розвиток експортного потенціалу 

АПК України у нестабільних 

умовах 
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№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

19 Пуртов В. Ф.,  

к.е.н., доцент кафедри економіки та 

менеджменту 

Беляй М. С.,  

магістрант кафедри економіки та 

менеджменту 

Горобинський І. С.,  

магістрант кафедри економіки та 

менеджменту Харківського 

національного університету 

 імені В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Актуальность взглядов М. И. 

Туган-Барановского на 

социальные основы кооперации 

для решения проблем 

корпоративного управления 

20 Рекун Г. П.,  

к.е.н, доцент кафедри економіки та 

менеджменту  

Прус Ю. І.,  

магістрант кафедри економіки та 

менеджменту Харківського 

національного університету  

імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Партнерство бізнесу та вищих 

навчальних закладів в Україні: 

основні бар’єри та шляхи їх 

подолання 

21 Сідоров В. І., 

к.е.н., професор, декан факультету 

міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу  

Азаренкова О. В., 

здобувач кафедри міжнародних 

економічних відносин Харківського 

національного університету імені              

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Роль циклічності в динаміці 

розвитку світової енергетики 

22 Скляр Г. П., 

д. е. н., професор, завідувач кафедри 

туристичного та готельного бізнесу 

Мокєрова Н. В., 

здобувач кафедри туристичного та 

готельного бізнесу 

Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

(м. Полтава, Україна) 

 

Вчення М. І. Туган-Барановського 

про кооперацію та модернізація 

кооперативного сектора  

національної економіки 
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п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

23 Фоміна О. О., 

к.е.н., доцент кафедри економічної 

теорії Донецького національного 

університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

(м. Кривий Ріг, Україна) 

Нематеріальні рушійні сили 

суспільного розвитку 

24 Шевченко Т. П., 

к.е.н, викладач кафедри маркетингу 

та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Корпоративна соціальна 

відповідальність як сучасна 

тенденція ведення бізнесу 

 

25 Штучний В. Г., 

к.е.н., доцент кафедри економіки та 

менеджменту 

Лісічкін Є. С., 

здобувач кафедри економіки та 

менеджменту Харківського 

національного університету 

імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Обґрунтування необхідності 

державного регулювання цін на 

продукцію природних монополій 

26 Шуба О. А.,  

к.г.н., доцент кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Габінська О. О., 

магістрант кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Дослідження впливу дивідендної 

політики компанії на інвестиційну 

привабливість її акцій в умовах 

соціально-економічної асиметрії 

світового господарства. 

 

27 Шуба О. А.,  

к.г.н., доцент кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Єгупов Я. В.,  

магістрант кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

 

 

Фондові індекси як узагальнюючі 

показники стану фондового ринку 

в умовах соціально-економічної 

асиметрії світового господарства 
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п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

28 Шуба О. А., 

к.г.н., доцент кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Кухар Е. І.,  

студентка кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Соколан Д. С.,  

студентка кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Основные причины усиления 

социально-экономической 

асимметрии между странами ЕС 

29 Шуба О. А.,  

к.г.н., доцент кафедри міжнародної 

економіки та світового господарства  

Шуба М. В., 

к.е.н. доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин факультету 

міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Еволюція підходів до дослідження 

глобальної системи резервних 

валют в умовах соціально-

економічної асиметрії світового 

господарства 
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СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ                                            

М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО: PRO ET CONTRA ТА 

ПРОГРЕСИВНИЙ РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ 

15 жовтня 2015 року (аудиторія 4-1) 

Голова секції − Глущенко В. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри 

фінансів та кредиту 

 

Секретар секції – Швайко М. Л., к.е.н., доцент кафедри фінансів та 

кредиту 

 
№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

1 Глущенко А. С., 

к.е.н., професор кафедри фінансів 

та кредиту Харківського 

національного університету імені        

В. Н. Каразіна         

(м. Харків, Україна) 

Финансы военного времени в 

трудах М. И. Туган-Барановского 

2 Глущенко В. В., 

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

фінансів та кредиту 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна    

(м. Харків, Україна) 

Монетарные факторы социально-

экономической динамики в 

контексте взглядов М. Т. Туган-

Барановского 

 

3 Глущенко О. В., 

к.е.н., доцент кафедри фінансів та 

кредиту Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна   

(м. Харків, Україна) 

Кон’юнктурна теорія цінності 

грошей: перевірене часом 

новаторство 

 

4 Гребенюк Н. О., 

доцент кафедри фінансів та 

кредиту Харківського 

національного університету 

імені В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Соціальна відповідальність 

банківського бізнесу в Україні у 

контексті етичної економії                            

М. І. Туган-Барановського 

 

5 Жукова Л. М. 

к.е.н., доцент кафедри фінансів та 

кредиту Харківського 

національного університету імені 

Теоретичний підхід М. І. Туган-

Барановського щодо визначення 

ролі держави у формуванні 

монетарної політики: 
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№ 

п/п 

П.І.Б. учасника Тема доповіді 

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

ретроспектива та сучасність 

6 Загорська Д. М., 

к.е.н, доцент кафедри фінансів та 

кредиту Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

М. І. Туган-Барановський як 

ідеолог української економічної 

думки 

7 Лаврик О. Л., 

ст. викладач кафедри фінансів та 

кредиту Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна  

(м. Харків, Україна) 

Інноваційні ідеї економічного 

розвитку М.І.Туган-Барановського 

та сучасні технології розвитку 

фінансового посередництва 

8 Носова О. В., 

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економіки та фінансів 

Гула А. С., 

аспірант кафедри економіки та 

фінансів Харківського 

національного університету 

внутрішніх справ 

(м. Харків, Україна) 

Использование наследия                     

М. И. Туган-Барановского в 

изучении институциональной 

среды кредитования 

 

9 Пантелєєв В. П.,  

к.е.н, доцент кафедри фінансів та 

кредиту Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Інвестиційна теорія циклів                           

М. І. Туган-Барановського та її 

втілення в сучасну фінансову 

теорію 

10 Пуртов В. Ф.,  

к.е.н., доцент кафедри економіки 

та менеджменту 

Філін-Філінюк В. Ю., 

студентка кафедри економіки та 

менеджменту  

Жданов П. Д., 

студент кафедри економіки та 

менеджменту Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

 

Погляди М. І. Туган-

Барановського: теорема цінності, 

нова теорія ринку, теорія грошей і 

грошовий обіг. Їх практичне 

застосування для економіки 

України. 
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11 Тернова І. А., 

к.е.н., доцент кафедри економіки 

та менеджменту 

Кудінова М. М., 

к.е.н., доцент кафедри економіки 

та менеджменту 

Харківського національного 

університету імені  

В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Особливості корпоративного 

управління й прийняття 

управлінських рішень в страхових 

компаніях України 

 

12 Швайко М. Л., 

к.е.н., доцент кафедри фінансів і 

кредиту Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна) 

Внесок М. І. Туган-Барановського 

в розвиток фінансової науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


