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Місце проведення: зала засідань Вченої ради Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). 

Робочі мови: українська, англійська. 
Організаційний комітет конференції 
Голова оргкомітету: 
Копійка В. В., директор Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса 

Шевченка, доктор політичних наук, професор. 
Заступник голови оргкомітету: 
Нанавов А.С., заступник директора з науково-педагогічної роботи, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри світового господарства та міжнародних 
економічних відносин. 

 
Члени оргкомітету: 
Білас І.Г., завідувач кафедри порівняльного і європейського права, доктор 

юридичних наук, професор; 
Дайнеко В.В., завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, 

професор; 
Даниленко С.І., завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та 

комунікативних технологій, доктор політичних наук, доцент; 
Дорошко М.С., завідувач кафедри країнознавства, доктор історичних наук, 

професор; 
Мицик В.В., завідувач кафедри міжнародного права, доктор юридичних наук, 

професор;  
Калакура В.Я., завідувач кафедри міжнародного приватного права, кандидат 

юридичних наук, доцент; 
Манжола В.А., завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики, доктор історичних наук, професор;  
Матвієнко В.М., завідувач кафедри міжнародних організацій та дипломатичної 

служби, доктор історичних наук, професор; 
Расшивалов Д.П., завідувач кафедри міжнародного бізнесу, кандидат 

економічних наук, доцент; 
Рижков М.М., завідувач кафедри міжнародної інформації, доктор політичних 

наук, професор; 
Рогач О.І., завідувач кафедри міжнародних фінансів, доктор економічних наук, 

професор; 
Шнирков О.І., завідувач кафедри світового господарства та міжнародних 

економічних відносин, доктор економічних наук, професор. 
 

Секретар оргкомітету: Гридасова Ганна Олександрівна 

Регламент роботи 
 
10:00 – 12:30 – виступи та загальна дискусія 

Виступ – до 7 хвилин, участь в дискусії – 5 хвилин 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

10:00 Початок роботи міжнародної науково-теоретичної 

конференції 

 

ВІДКРИТТЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Копійка Валерій Володимирович, директор Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор політичних наук, професор 

 
РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ (виступ до 7 хв.) 
 
Модератор: Нанавов Антон Семенович, заступник директора з 

науково-педагогічної роботи Інституту міжнародних відносин, кандидат 
економічних наук, доцент кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин. 

 
 

 

Пленарне засідання: 

 

Пузанов Ігор Іванович, доктор 
економічних наук, професор кафедри 
міжнародних фінансів Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Зовнішньоекономічні пріоритети 
України в умовах глобальних 

торговельних війн» 

Смирнова Ксенія Володимирівна, 
доктор юридичних наук, професор 
кафедри порівняльного та 
європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Європеїзація правового порядку 
України» 
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Дорошко Микола Савович, доктор 
історичних наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародного регіонознавства 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

«Хто зупинить російську 
експансію на пострадянському 

просторі?» 

Ігнатьєв Павло Миколайович, доктор 
політичних наук, професор кафедри 
міжнародного регіонознавства  
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

«Економічна модернізація країн 
Азії: уроки для України»  

Ожеван Микола Андрійович, доктор 
філософських наук, професор, головний 
науковий співробітник Національного 
інституту стратегічних досліджень 

«Між Russiagate та Ukrainegate: 
українсько-російський «гібридний» 

конфлікт як чинник впливу на 
внутрішньополітичну боротьбу у 

США» 

Гольцов Андрій Геннадійович, 
кандидат географічних наук, професор, 
ПрАТ «Вищий навчальний заклад   
«Міжрегіональна Академія управління 
персоналом» 

«Геополітичні аспекти 
потенційного  відновлення 
суверенітету України над 

ОРДЛО» 

Кіптенко Вікторія Костянтинівна, 
кандидат географічних наук, доцент, 
доцент кафедри країнознавства та 
туризму, географічний факультет, 
Київський Національній Університет 
імені Тараса Шевченка 

«Global transformations framework 
for geostrategic positioning following 
strategic intelligence from the world 

economic forum» 

Криволапов Богдан Михайлович, 
кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри міжнародного 
приватного права Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Свобода руху капіталів в Україні 
в контексті валютної 
лібералізації 2019 року» 
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Нанавов Антон Семенович, заступник 
директора з науково-педагогічної 
роботи, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри світового господарства 
і міжнародних економічних відносин 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

«Диверсифікація експортної 
структури України в умовах 

дезінтеграції з РФ» 

Петюр Роман Костянтинович, 
кандидат політичних наук, доцент 
кафедри міжнародних організацій та 
дипломатичної служби Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Пріоритети політики України 
на Близькому Сході» 

Ржевська Валентина Сергіївна, 
кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

«Значення історичних «проектів 
вічного миру» для розвитку ідеї 

колективної безпеки в 
міжнародному праві» 

Русак Денис Миколайович, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент 
кафедри світового господарства і 
міднародних економічних віднносин 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

«Модель інтернаціоналізації та 
інтеграції національного 

технологічного кластеру в 
глобальні корпоративні мережі» 

Фаренюк Наталія Вікторівна, 
кандидат економічних наук, доцент 
кафедри міжнародних фінансів 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

«Україна як податкова юрисдикція 
в міжнародних потоках капіталу» 

Ціватий Вячеслав Григорович, 
кандидат історичних наук, доцент, 
Заслужений працівник освіти України, 
доцент кафедри нової та новітньої 
історії зарубіжних країн Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Грузія та Україна: стратегічне 
позиціонування в системі 
політико-дипломатичних 

координат сучасного 
поліцентричного простору 

(інституціональний дискурс)» 
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Шевченко Олена Володимирівна, 
кандидат політичних наук, доцент 
кафедри міжнародних медіакомунікацій 
і комунікативних технологій Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Медіаконтент українських 
мовників для мешканців 

тимчасово окупованих та 
приграничних з ними територій 

сходу України» 
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Учасники дискусії 

 

Оmid Nasirpour, PhD student in the 
Department of International Law, Institute 
of International Relations, Kyiv Taras 
Shevchenko National University 
 

“The contract for maritime transport 
(Maritime trnasport contract) 

Zoryana Golovata, M. A. In Governance 
and Development (Belgium, University 
Anvers), President and CEO Europeans 
Business Technologies  

«Як розвивати суспільство, що 
продукує інновації (міжнародний 

досвід)» 

Батрименко Валерій Васильович, 
кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри світового господарства 
і міжнародних економічних відносин 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка  

«Стратегічні орієнтири взаємодії 
України з транснаціональним 

банківським капіталом» 

Бєлоусова Наталія Борисівна, 
кандидат політичних наук, доцент 
кафедри  міжнародної інформації 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

«Інституційна система політики 
«м’якої сили» Франції» 

Березовська І. А., кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник 
НДЧ Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

«Імплементація угоди про 
асоціацію як чинник економічної 

безпеки України» 

 

Гмирянська Катерина 
Олександрівна, аспірант кафедри медіа 
комунікацій та комунікативних 
технологій Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Концепт «Русскій мір» як чинник 
дестабілізації україно-російських 

відносин» 
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Гридасова Ганна Олександрівна, 
кандидат політичних наук, молодший 
науковий співробітник  Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Концепт транснаціональної 
освітньої інституції» 

Грубов Володимир Михайлович, 
доктор політичних наук, професор, 
провідний науковий співробітник 
Інституту міжнародних відносин  
Київського національного інституту 
імені Тараса Шевченка 

«Економічний чинник 
сепаратизму в країнах Західної 

Європи» 

 

Даниленко Сергій Іванович, доктор 
політичних наук, доцент, завідувач 
кафедри міжнародних медіакомунікацій 
та комунікативних технологій Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Вплив медійного чинника на 
демократичний транзит країн 

Східної Європи» 

Єрошин Андрій Геннадійович, 
аспірант кафедри медіа комунікацій та 
комунікативних технологій Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Стратегічні комунікації НАТО 
під час криз на Близькому сході» 

Запорожець Оксана Юріївна, 
кандидат політичних наук, доцент, 
доцент кафедри міжнародної інформації 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

«Проблема протидії дезінформації 
в Україні» 

Калініна Ольга Миколаївна, кандидат 
юридичних наук, молодший науковий 
співробітник НДЧ Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Протидія сепаратизму в 
Європейському Союзі: виклики для 

України» 
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Копійка Марія Валеріївна, аспірантка 
кафедри міжнародних медіакомунікацій 
і комунікативних технологій Інституту 
міжнародних відносин  Київського 
національного інституту імені Тараса 
Шевченка 

«Безпекові чинники стратегічного 
позиціонування України  в 
міжнародних відносинах» 

Лазнева І. О., кандидат історичних 
наук, доцент кафедри міжнародних 
економічних відносин НУ «Запорізька 
політехніка» 
Кайбулаєва А. А., магістрант кафедри 
міжнародних економічних відносин НУ 
«Запорізька політехніка» 

«Франчайзинг як форма організації 
бізнесу підприємств громадського 

харчування» 

 

Куліш Лариса Петрівна, аспірантка 
кафедри економічної теорії та 
конкурентної політики,  
Київський національний торговельно-
економічний університет 

«Регулювання конкурентного 
середовища в умовах 

глобалізаційних викликів» 
 

Кучмій Олена Петрівна, Кандидат 
політичних наук, доцент, Доцент 
кафедри міжнародної інформації 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

«Науково-технологічний розвиток 
як фактор стратегічного 
позиціонування держави у 

сучасних міжнародних 
відносинах» 

Макаренко Євгенія Анатоліївна, 
доктор політичних наук, профессор, 
професор кафедри міжнародних 
медіакомунікацій і комунікативних 
технологій Інституту міжнародних 
відносин  Київського національного 
інституту імені Тараса Шевченка 

«Вплив деструктивних 
стратегічних комунікацій на 

позиціонування України в 
міжнародних відносинах» 

Негода Анна Вікторівна, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент 
кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин 
Інституту міжнародних відносин  
Київського національного інституту 
імені Тараса Шевченка 

«Позиція України на світовому 
ринку логістичних послуг» 
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Переверзєва А. В., кандидат 
економічних наук, доцент кафедри 
міжнародної економіки, природних 
ресурсів і економічної теорії, 
Запорізький національний університет 
Данильченко Д. Є., магістрант кафедри 
міжнародних економічних відносин, 
НУ «Запорізька політехніка» 

«Тенденції розвитку торговельно-
економічних відносин між КНР та 

Україною» 

Піпченко Наталія Олександрівна, 
доктор політичних наук, доцент, 
професор кафедри міжнародної 
інформації Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Позиціонування національних 
інтересів України на міжнародній 

арені» 

Піскорська Галина Андріївна, 
кандидат історичних наук, доцент 
кафедри реклами та зв’язків з 
громадськістю, Київський університет 
імені Бориса Грінченка 

«Стратегічне партнерство та 
протидія гібридним загрозам» 

 

 

Погорська Ірина Іванівна, доктор 
політичних наук, старший науковий 
співробітник Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка  

«Iсперативи розвитку системи 
енергетичної безпеки ЄС» 

Поліщук Ліна Сергіївна, кандидат 
економічних наук, доцент, Доцент 
кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

«Стратегія участі України в 
системі міжнародних 

транспортних коридорів» 

Рилач Наталія Михайлівна, кандидат 
економічних наук, старший науковий 
співробітник Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Інтеграція України до 
глобального інноваційного 

простору як складова національної 
безпеки держави» 

Рогач Олександр Ігорович, доктор 
економічних наук, професор, завідувач  
кафедри міжнародних фінансів 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

«Багатонаціональні підприємства 
та місце України у глобальних 

ланцюжках створення вартості» 
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Савостьяненко Максим 
Володимирович, старший науковий 
співробітник відділу міжнародних 
фінансів та фінансової безпеки ДННУ 
«Академія фінансового управління» 

Клименко Катерина Володимирівна, 
кандидат економічних наук, старший 
науковий співробітник відділу 
міжнародних фінансів та фінансової 
безпеки ДННУ «Академія фінансового 
управління» 

«Актуальні питання формування 
національної фінансової безпеки в 

рамках залучення кредитних 
ресурсів міжнародних фінансових 

інституцій» 

 

Скороход Юрій Степанович, доктор 
політичних наук, профессор, профессор 
кафедри міжнародних організацій та 
дипломатичної служби Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Реформування Ради Безпеки 
ООН: інтереси України» 

Слободяник О.Г., аспірантка кафедри 
міжнародної інформації,  
Інститут міжнародних відносин,  
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

«Стратегічні ризики IR-
позиціонування України у сучасних 

міжнародних відносинах» 

 

Смирнова Олена Вікторівна, 
кандидат політичних наук, Асистент 
кафедри міжнародних медіакомунікацій 
та комунікативних технологій Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Нейрокомунікативні технології 
та наратив як інструменти 

відображення, формування та 
просування реальності» 

Сябро Анастасія Ігорівна, аспірантка 
кафедри міжнародної інформації 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

«Кіберпростір як чинник 
формування могутності держав в 

сучасних міжнародних 
відносинах» 

Хільчевська Ірина Геннадіївна, 
кандидат географічних наук, доцент, 
Доцент кафедри країнознавства та 
туризму, географічний факультет, 
Київський Національній Університет 
імені Тараса Шевченка 

«Україна в глобальних міграційних 
викликах» 
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Хлистун Ганна Юріївна, кандидат 
політичних наук, молодший науковий 
співробітник, асистент кафедри  
міжнародних медіакомунікацій та 
комунікативних технологій Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Етичні засади діяльності 
українських ЗМІ: досвід країн 

Європи» 

Шкуропадська Діана Борисівна, 
аспірант кафедри економічної теорії та 
конкурентної політики, Київський 
національний торговельно-економічний 
університет 

«Стратегічні напрями 
забезпечення стійкості 
національної економіки» 

Штань Марина Володимирівна, 
кандидат економічних наук, доцент 
кафедри фінансів, обліку та 
фундаментальних економічних 
дисциплін, Національна академія 
управління 

«Напрями вдосконалення 
зовнішньоторговельної політики 

України» 

 


