
НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З НАВЧАЛЬНИМИ, НАУКОВО-

ДОСЛІДНИМИ ТА ІНШИМИ ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

З 2009 р. кафедрою економіки проводиться Міжнародна науково-практична 
конференція, яка забезпечує тісну співпрацю на міжнародному рівні з науковими 
школами: Buckinghamshire New University (United Kingdom),Вища школа 
Підприємства і Адміністрації (м.Люблін, Польща),Білгородський державний 
технологічний університет ім. Шухова, Державний університет із землеустрою 
(м. Москва), університетом Аль Хадар Інститут (ОАЕ), Йорданський національний 
університет (Йорданія),Брестський державний технічний університет (м. Брест, 
Республіка Білорусь), Білоруський національний технічний університет та ін. 

Вже XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейський 
вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий 
розвиток»відбулася 27-28 травня 2020 року в Харківському національному 
університеті будівництва та архітектури. Конференція проведена з метою 
формування теоретико-методичного та практичного інструментарію модернізації 
економіки на засадах креативності, прозорості та сталого розвитку. 

Традиційно підтримали конференцію та прийняли активну участь: Головне 
управління статистики у Харківській області, Wyższa Szkoła Zarządzaniai 

Administracji w Opolu, Katowice School of Technology, School of Economics and 

Management in Public Administrationin Bratislava, Deutsche Angestellten-Akademie, 

Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт, Громадська організація «Лабораторія 
креативних ідей», Національний технічний університет “Харківський 
політехнічний інститут”, Український державний університет залізничного 
транспорту, Одеський національний економічний університет та інші організації. 

У роботі конференції прийняли участь близько 350 учасників (керівники 
підприємств, політики, науковці, викладачі ЗВО, магістранти, аспіранти, 
здобувачі). Учасників з України  – 339 осіб, учасників із близького та далекого 
зарубіжжя - 11 осіб. Всього було заслухано 332доповіді, в тому числі: на 
пленарному та заключному засіданнях – 5 доповідей; на секції 1 «Креативна 
економіка та підприємництво: стан та перспективи розвитку» було заслухано й 
обговорено 125 доповідь; на секції 2 «Інструменти забезпечення прозорості 
публічного сектору» ‒ 44 доповідей; на секції 3 «Сталий розвиток економічних 
систем» ‒ 158 доповідей.  

Викладачі кафедри та студенти апробують свої досягнення на міжнародних 
конференціях, які проводяться за кордоном в Польщі, Болгарії, Литві, Грузії, 
Португалії, а також в міжнародних конференціях, що проводяться в Україні 
спільно з іноземними навчальними закладами та організаціями. Доповіді 
проводяться як державною, так і англійською мовою.  

Викладачі кафедри також приймають активну очну участь у наукових 
заходах, які ініціюються закордонними та міжнародними організаціями, що 
проводяться як в Україні, так і за її межами. 



Викладачі кафедри проф. Калініченко Л.Л., доц. Пакуліна А.А.,  
доц. Янченко Н.В. пройшли міжнародне стажування на тему “New 
technologies and innovation in higher education.   Active teaching and learning.” 

в м. Рига (Латвія) в період January 15, 2020 - April 15, 2020 обсягом 180 hours 
/ 6 credits ECTS та отримали сертифікати. 

Представниками кафедри економіки розроблено концепцію проекту та 
подано заявку на програму Erasmus+ Jean Monnet Academic Modules  на тему 
«European practices of social entrepreneurship» (Call for proposals: EAC-A02-2019-

JMO; Submission number: 619912-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). 

Також, за партнерства ГО «Лабораторія креативних ідей», підготовлено та 
подано 2 заявки на участь в партнерстві в межах програми Erasmus+ 

№ Назва проєкту Донор (конкурс, програма) 
1.   “NEW DIGITAL VET” ERASMUS + PROGRAMME KEY ACTION 2: 

STRATEGIC PARTNERSHIPS IN RESPONSE 

OF THE COVID-19 SITUATION  

 

CALL FOR PROPOSAL 2020 – NETWORK OF 

EUROPEAN WORKERS IN DIGITAL VET 

(NEW DIGITAL VET) 

2.  Strengthen the advisory and 

monitoring roles of think tanks in the 

implementation of the Association 

Agreement between Ukraine and the 

EU in the field of Education and 

Science 

EuropeAid/168048/DD/ACT/U - Ukraine Civil 

Society Facility: advancing the role of civil society 

for better governance, human rights and culture. 

 

Окрім того, викладачами кафедри економіки Колмаковою О.М., Смачило 
В.В., Устіловською А.С., Халіною В.Ю. було прийнято участь в міжнародному 
проекті Jean Monnet Academic Modules ««Інфраструктура, яка об’єднала Європу: 
історія, сучасний стан та погляд у майбутнє» (“InfrastructurethathaveunitedEurope: 

InsightsintotheHistory, Recent Developments and Outlook for Capacities”, 611665-

EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE) та отримано сертифікати про участь в 
міжнародному проекті (3 кредити/90 годин). 

Також, Божидай І.І., Устіловська А.С.,  Смачило В.В., Янченко Н.В. 
пройшли підвищення кваліфікації (4 години) за темою «How build innovations 

ecosystem atacademia», яке відбувалося за підтримки Міністерства освіти і науки 
України, University of Tartu, YEPStarter, USAID. 

Доц. Халіна В.Ю. та проф. Смачило В.В. прийняли участь у Міжнародній 
Літній Школі Жана Моне "Європейські студії для сталого розвитку", що 
відбулася 25 червня 2020 р. та ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
«Європейські виміри сталого розвитку» (26.06.2020 р.) в рамках проектів 
програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра Food Pro (#587488-EPP-1-2017-1-



UA-EPPJMO-CHAIR), Жан Моне Підтримка Асоціацій EU for UA(611278-EPP-1-

2019-1-UA-EPPJMO-SUPPA) та отримали сертифікати. 
Смачило В.В. отримано сертифікат на: он-лайн курсі Coursera на тему 

«New Models of Business in Society» від University of Virginia. Verify at 

coursera.org/verify/8TJK69HL8GF7 та на он-лайн курсі Prometheus «English for 

business and entrepreneurship»за підтримки American House in Ukraine (он-лайн 
курс та участь у English language discussion section) 22.05.2020. 

25 травня 2020р. Єлизавета Попова (ПТ-50) успішно презентувала проект, 
розроблений в межах курсу «Соціальне підприємництво», на тему Соціальне 
підприємство «Салон краси “Elli beauty room”», на Всеукраїнської студентської 
науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку міжнародної 
електронної комерції та готельно-ресторанної справи» у рамках реалізації 
проекту Жан Моне модуль (“Infrastructure that have united Europe: Insightsin to the 

History, Recent Developments and Outlook for Capacities”, 611665-EPP-1-2019-1-

UA-EPPJMO-MODULE) та отримала сертифікат участі в міжнародному 
проекті. 

 
 


