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За підтримки програми Еразмус+ Європейського Союзу 
У межах проекту Центру досконалості Жана Моне 

№ 611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE 
«Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: 

міждисциплінарний підхід» 
 

Підтримка Європейською Комісією створення цієї публікації не передбачає підтримку її змісту, який 
відображає думку тільки авторів, і Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання 
інформації, яка тут міститься. 

 
 
 

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union 
within the Jean Monnet Centre of Excellence Project 

№ 611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE 
«Advancing European Studies in Ukraine: Interdisciplinary Approach» 

 
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакти Центру досконалості Жана Моне: 
м. Київ, вул. Ю. Іллєнка 36/1, каб. 313 

веб-сайт: http://www.iir.edu.ua/jean-monnet-center/ 
База даних навчальної і наукової інформації про ЄС: 

https://e-learning.iir.edu.ua/course/view.php?id=29&lang=uk 

http://www.iir.edu.ua/jean-monnet-center/
https://e-learning.iir.edu.ua/course/view.php?id=29&lang=uk
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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова оргкомітету: 
• Копійка В.В., директор Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, д.політ.н., професор, 
експерт Центру досконалості Жана Моне. 

Заступник голови оргкомітету: 
• Шнирков О.І., завідувач кафедри світового господарства і міжнародних 

економічних відносин, д.е.н., керівник та академічний координатор проекту 
Центру досконалості Жана Моне. 

Члени оргкомітету: 
• Маковський С.О., к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин і 

зовнішньої політики, експерт з політики Центру досконалості Жана Моне; 
• Миронова М.А., к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин і 

зовнішньої політики, адміністративний координатор, експерт з політики ЄС 
Центру досконалості Жана Моне; 

• Піпченко Н.О., д.політ.н., професор кафедри міжнародної інформації, керівник 
секції з комунікацій ЄС Центру досконалості Жана Моне; 

• Смирнова К.В., д.ю.н., професор кафедри порівняльного і європейського 
права, керівник секції з права ЄС Центру досконалості Жана Моне; 

• Святун О.В., к.ю.н., доцент кафедри порівняльного і європейського права, 
експерт з права ЄС Центру досконалості Жана Моне; 

• Чугаєв О.А., д.е.н., професор кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин, заступник адміністративного координатора, експерт з 
економіки ЄС Центру досконалості Жана Моне;  

• Рубан А., студентка 2-го курсу магістратури Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітня програма 
«Міжнародні комунікації»; 

• Варгасова Н., студентка 2-го курсу магістратури Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітня програма 
«Міжнародні відносини»; 

• Яким’як С.-Д., студентка 1-го курсу магістратури Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітня 
програма «Міжнародні економічні відносини». 

 
 
Робочі мови конференції: українська, англійська.  
Виступ – до 15 хвилин, участь в дискусії – до 5 хвилин. 
 
Конференція відбудеться на платформі MS Teams за посиланням: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3az6POJq6ZWIYWKmdqTfEoO34heEubmeolXuScdirg-
tg1%40thread.tacv2/1621184518011?context=%7b%22Tid%22%3a%22620cb490-f852-
44e4-b054-f3382ccd8470%22%2c%22Oid%22%3a%226af29c82-026f-41d6-b491-
a3a8e7555448%22%7d 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3az6POJq6ZWIYWKmdqTfEoO34heEubmeolXuScdirg-tg1%40thread.tacv2/1621184518011?context=%7b%22Tid%22%3a%22620cb490-f852-44e4-b054-f3382ccd8470%22%2c%22Oid%22%3a%226af29c82-026f-41d6-b491-a3a8e7555448%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3az6POJq6ZWIYWKmdqTfEoO34heEubmeolXuScdirg-tg1%40thread.tacv2/1621184518011?context=%7b%22Tid%22%3a%22620cb490-f852-44e4-b054-f3382ccd8470%22%2c%22Oid%22%3a%226af29c82-026f-41d6-b491-a3a8e7555448%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3az6POJq6ZWIYWKmdqTfEoO34heEubmeolXuScdirg-tg1%40thread.tacv2/1621184518011?context=%7b%22Tid%22%3a%22620cb490-f852-44e4-b054-f3382ccd8470%22%2c%22Oid%22%3a%226af29c82-026f-41d6-b491-a3a8e7555448%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3az6POJq6ZWIYWKmdqTfEoO34heEubmeolXuScdirg-tg1%40thread.tacv2/1621184518011?context=%7b%22Tid%22%3a%22620cb490-f852-44e4-b054-f3382ccd8470%22%2c%22Oid%22%3a%226af29c82-026f-41d6-b491-a3a8e7555448%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3az6POJq6ZWIYWKmdqTfEoO34heEubmeolXuScdirg-tg1%40thread.tacv2/1621184518011?context=%7b%22Tid%22%3a%22620cb490-f852-44e4-b054-f3382ccd8470%22%2c%22Oid%22%3a%226af29c82-026f-41d6-b491-a3a8e7555448%22%7d
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П’ЯТНИЦЯ, 21 ТРАВНЯ 2021 Р. 

 

10:00 – 10:30 УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ  

Модератор – Миронова Маргарита 
к.політ.н., доцент, експерт Центру досконалості Жана Моне 

 

• Копійка В.В., д.політ.н, професор, директор Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

• Михайленко М.Ю., директор Департаменту Європейського Союзу і НАТО 
Міністерства закордонних справ України  

• Шнирков О.І., д.е.н., професор, керівник Центру досконалості Жана Моне 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

• Смирнова К.В., д.ю.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи – 
міжнародне співробітництво Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

• Шуляк А.М., д.політ.н., професор, декан факультету міжнародних відносин 
Волинського національного університету імені Лесі Українки 

 

10:30 – 13:00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

• Гавлович Ізабелла (доцент факультету конституційного, європейського та 
міжнародного права Інституту правових наук Зеленогурського університету, 
Президент Комісії солідарності профспілок, Польща) «Shaping the ways of 
communication in the modern society - the trade union’s case» 

• Хворостянкіна Анна (к.ю.н., доцент, директор Центру міждисциплінарних 
досліджень, Державний університет імені В.Брюсова, Вірменія) «Principled 
pragmatism and the promotion of EU fundamental values through the EU’s 
external agreements» 

• Андрущенко Світлана (к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин і 
зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка) «Геополітичні наслідки 
Нового Зеленого курсу ЄС для країн-партнерів»  

• Барретт Томас (науковий співробітник Центру міждисциплінарних 
досліджень, Державний університет імені В.Брюсова, Вірменія) «The Role of 
the EU in Judicial Reform in the Eastern Partnership» 

• Левонюк Тетяна (аналітикиня Центру «Нова Європа», Україна) «Від Львова 
до Луганська: як євроінтегруються українські регіони» 
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• Гулай Василь (д.політ.н., професор, завідувач кафедри міжнародної інформації 
Національного університету «Львівська політехніка») «Відносини Республіки 
Польща із інституціями Європейського Союзу в оцінці ЗМІ України: кейс 
судової реформи» 

• Хилько Олена (к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої 
політики Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка) «Принциповий прагматизм ЄС у вимірі 
східного сусідства» 

• Горло Наталя (д.політ.н., доцент кафедри політології Запорізького 
національного університету) «Тенденції трансформації етнорегіоналізму в 
країнах Європейського Союзу» 

• Карпчук Наталія (д.політ.н., професор, завідувач кафедри міжнародних 
комунікацій та політичного аналізу Волинського національного університету 
імені Лесі Українки) «Глобальні проблеми кібербезпеки: співпраця 
Європейського Союзу та Японії» 

• Ковтун Олена (к.політ.н., доцент кафедри міжнародних організацій і 
дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка) «Політика ЄС щодо 
врегулювання криз та конфліктів, на прикладі держав Східного 
партнерства» 

 
 

13:00 - 18:00 РОБОТА СЕКЦІЙ 

Секція І. Політика ЄС у Східній та Південно-Східній  
Європі: політичні та безпекові аспекти 

 
Модератор – Миронова Маргарита 

к.політ.н., доцент, експерт Центру досконалості Жана Моне 
 

• Кіндратець Олена (д.політ.н., професор кафедри політології Запорізького 
національного університету) «Нові виклики європейській системі 
колективної безпеки в умовах глобалізації» 

• Шуляк Антоніна (д.політ.н., професор кафедри міжнародних комунікацій та 
політичного аналізу, декан факультету міжнародних відносин Волинського 
національного університету імені Лесі Українки), Лапін Олег (аспірант 
кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу Волинського 
національного університету імені Лесі Українки) «Прагматичні наслідки 
Брекзиту для політики та економіки України» 

• Мателешко Юрій (к.і.н., доцент кафедри міжнародних студій та суспільних 
комунікацій Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 
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національний університет») «Східне партнерство в контексті «м’якого» 
суперництва Європейського Союзу та Росії» 

• Миронова Маргарита (к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин і 
зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, експерт Центру 
досконалості Жана Моне) «Принциповий прагматизм» у стратегії ЄС щодо 
Західних Балкан» 

• Денисенко Ксенія (к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин і 
зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка) «The politics of France 
towards the European strategic autonomy» 

• Мішин Олександр (к.політ.н., асистент кафедри міжнародного регіонознавства 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка) «Безпековий вимір кооперації України та ЄС у сфері 
водневої енергетики» 

• Школа Вікторія (к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, 
Сумський державний університет), Пономарьова Е. (Сумський державний 
університет) «Cybersecurity Policy: The European Union Experience for 
Ukraine» 

• Мелеганич Ганна (к.політ.н., доцент кафедри міжнародних студій та 
суспільних комунікацій, Ужгородський національний університет) 
«Українсько-чеські відносини крізь призму життя української громади в 
Чехії» 

 
 

Секція ІІ. Європейський регіоналізм та 
транскордонне співробітництво в ЄС 

 
Модератор – Копійка Валерій 

д.політ.н., професор, експерт Центру досконалості Жана Моне 
 

• Копійка Валерій (д.політ.н, професор, директор Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
експерт Центру досконалості Жана Моне), Маковський Сергій (к.політ.н., 
доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, експерт Центру досконалості Жана Моне) «Започаткування 
«третього кола» інтеграції в ЄС» 

• Гукалова Ірина (д.геог.н., ст.н.с., провідний науковий співробітник Інституту 
географії НАН України) «Міський вимір сучасної регіональної політики ЄС: 
орієнтири для України» 
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• Руднєва Ірина (к.т.н., доцент будівельного факультету Київського 
національного університету будівництва і архітектури) «Досвід Італії в 
збереженні архітектурної, культурної та екологічної спадщини, як 
факторів, що впливають на рівень економіки держави» 

• Лук'янова Ірина (аспірантка кафедри міжнародних відносин і зовнішньої 
політики Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка) «Ініціатива «Північний вимір» як 
приклад субрегіонального співробітництва» 

• Міщук Віктор (аспірант кафедри політичних наук Рівненського державного 
гуманітарного університету) «Вплив стратегії автономінізму на зовнішню 
субрегіональну політику країн Центральної Європи» 

• Терентьєва Олександра (аспірантка, м.н.с., кафедра міжнародного 
регіонознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка) «Вплив феномена асиметрії на 
зовнішньополітичну стратегію держав Союзу Бенілюкс» 

• Фокіна Наталя (аспірантка Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка) «Role of State Aid Rules in 
European Integration: Ukrainian Context» 

 
 

Секція ІІІ. Забезпечення зовнішніх комунікацій ЄС: 
регіональні загрози та глобальні виклики 

 
Модератор – Піпченко Наталія 

д.політ.н., професор, експерт Центру досконалості Жана Моне 
 

• Піпченко Наталія (д.політ.н., професор кафедри міжнародної інформації 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, експерт Центру досконалості Жана Моне), Рижков Микола 
(д.політ.н., професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка) «Публічна дипломатія ЄС» 

• Макаренко Євгенія (д.політ.н., професор кафедри міжнародних 
медіакомунікацій і комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка) «Коронавірусні 
зовнішньополітичні комунікації ЄС»  

• Андрєєва Ольга (д.політ.н., професор кафедри міжнародної інформації 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка) «Електронна демократія: взаємовідносини влади і 
громадянського суспільства» 
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• Хорішко Лілія (д.політ.н, доцент, професор кафедри політології Запорізького 
національного університету) «Публічна дипломатія як інструмент 
управління міграційними процесами в ЄС»  

• Анісімович-Шевчук Ольга (к.політ.н., доцент кафедри міжнародної інформації 
Національного університету «Львівська політехніка»), Троян Валерія 
(Національний університет «Львівська політехніка») «Культурна дипломатія 
як інструмент реалізації національної безпеки держави, на прикладі 
Фінляндської Республіки» 

• Домашенко Марина (к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних 
відносин Сумського державного університету), Юрченко А. (Сумський 
державний університет) «Trends in the Development of the European Market of 
Tourist Services during the Period of the Pandemic Covid 19» 

• Зайцева Марія (к.політ.н., асистент кафедри міжнародної інформації Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка) «Роль лобізму у побудові демократичного суспільства, на 
прикладі ЄС» 

• Мальована Юлія (к.політ.н., доцент кафедри політології факультету соціології 
та управління Запорізького національного університету) «Деякі аспекти 
формування іміджу України у контексті євроінтеграційних процесів» 

• Отамась Інна (к.і.н., Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти») «Діджиталізація освіти в Україні у період COVID-19: 
глобальні виклики та зовнішні комунікації ЄС» 

• Фролова Оксана (к.політ.н., доцент кафедри міжнародної інформації  Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка) «Стратегічні комунікації ЄС»  

• Шевченко Олена (к.політ.н., доцент кафедри міжнародних медіакомунікацій і 
комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка) «Громадська думка в ЄС 
щодо глобальних кліматичних загроз на сучасному етапі» 

• Копійка Марія (доктор філософії, аналітик-міжнародник, незалежний експерт) 
«Політика інформаційної безпеки провідних країн ЄС»  

• Матчук Яна (доктор філософії, аналітик-міжнародник, незалежний експерт) 
«Україна та країни-сусіди ЄС в умовах цифровізації зовнішньополітичної 
діяльності»  

• Слободяник Олена (доктор філософії, аналітик-міжнародник, незалежний 
експерт) «Інструменти зовнішньополітичної комунікації країн Європи»  

• Гринчук Марина (аспірантка кафедри міжнародних медіакомунікацій і 
комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка) «Особливості здійснення 
зовнішніх комунікацій ЄС у сфері боротьби з кіберзагрозами» 
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• Могильницька Катерина (аспірантка кафедри міжнародної інформації 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка) «Позиція країн Балтії щодо євроінтеграційних стремлінь 
України» 

• Рубан Арина (магістр освітньої програми «Міжнародні комунікації» Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка) «Відносини США-ЄС за президенства Д. Трампа» 

 
 

Секція IV. Сучасні виклики для права ЄС у сфері зовнішніх зносин 
 

Модератор – Святун Олена 
д.ю.н., професор, експерт Центру досконалості Жана Моне 

 

• Смирнова Ксенія (д.ю.н., професор кафедри порівняльного і європейського 
права Інституту міжнародних відносин, проректор з науково-педагогічної 
роботи – міжнародне співробітництво Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, експерт Центру досконалості Жана Моне) «Пост-
Брексіт»: правові моделі регулювання торгівлі» 

• Святун Олена (к.ю.н., доцент кафедри порівняльного і європейського права 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, експерт Центру досконалості Жана Моне) «Новий пакт про 
міграцію та притулок: реакція ЄС на новітні міграційні виклики» 

• Чулінда Людмила (к.ю.н., доцент кафедри конституційного, адміністративного 
та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права 
Національного університету «Одеська юридична академія») «Урахування 
практики ЄС у вирішенні питань інтелектуальної власності»  

• Кравченко Сергій (к.ю.н., адвокат Київської обласної колегії адвокатів) 
«Практика ЄС щодо правового регулювання квантових комунікацій» 

• Веселовський Богдан (аспірант, Інститут міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка) «Правове регулювання 
послуг громадського (суспільного) мовлення як послуг, що становлять 
загальний економічний інтерес: досвід ЄС та України» 

• Shukurov T. (аспірант кафедри порівняльного і європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка) «Current Tendencies within the Cooperation between the EU & the 
Council of Europe» 
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СУБОТА, 22 ТРАВНЯ 2021 Р. 

 

10:00 – 13:00 РОБОТА СЕКЦІЙ 

Секція V. «Принциповий прагматизм» та зони вільної торгівлі ЄС.  
Перспективи Енергетичного союзу в ЄС 

 
Модератор – Чугаєв Олексій 

д.е.н., професор, експерт Центру досконалості Жана Моне 
 

• Шнирков Олександр (д.е.н., професор, завідувач кафедри світового 
господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
керівник Центру досконалості Жана Моне) «Відкрита стратегічна 
економічна автономія ЄС та Україна» 

• Філіпенко Антон (д.е.н., професор кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка) «Принципи 
прагматизму Дж. Дьюї» 

• Заблоцька Ріта (д.е.н., професор кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка) «Роль країн 
ЄС у глобальних ланцюгах створення доданої вартості» 

• Панченко Володимир (д.е.н., директор Аналітичного центру економіко-
правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців) «Від 
економічного популізму до економічного прагматизму: сучасна європейська 
практика захисту національних інтересів» 

• Резнікова Наталія (д.е.н., професор кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 
«Ренаціоналізація торгової політики як новітній інструмент 
відстоювання економічних інтересів»  

• Чугаєв Олексій (д.е.н., доцент, професор кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, експерт Центру 
досконалості Жана Моне) «Структурні аспекти бюджету ЄС» 

• Стаканов Роман (д.е.н., доцент, професор кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка) «Спільна 
комерційна політика ЄС і Україна: виклики економічної співпраці» 
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• Кіфоренко Оксана (к.е.н., доцент, Національна академія державного 
управління при Президентові України) «The Regionalism Policy Impact on the 
Agricultural Exports: the EU Example» 

• Поліщук Ліна (к.е.н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка) «Макрорегіональні 
стратегії ЄС і можливості для України» 

• Мареха Ірина (к.е.н. старший викладач кафедри міжнародних економічних 
відносин,  Сумський державний університет), Бондаренко С.І. (Сумський 
державний університет)  «On the Way to Building Energy Union in the European 
Countries» 

• Фаренюк Наталія (к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка) «Енергетична складова трансформації економіки України в 
рамках Зеленого Пакту для Європи» 

• Хватов Юрій (к.е.н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка) «Демографія 
європейського бізнесу» 

• Штань Марина (к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, 
Національна академія управління) «Використання в Україні досвіду 
фіскального стимулювання економіки за умов пандемії COVID-19» 

• Бех Катерина (к.е.н., асистент кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка «Вплив економічної 
політики країн ЄС на діяльність багатонаціональних підприємств США» 

• Кравченко Дарина (спеціаліст з інвестицій в сфері енергетики, DTEK Finance 
Plc) «Прагматизм політики ЄС у сфері «зеленої» енергетики» 
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УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ 
 

Батрименко В.І. к.і.н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин, Київський національний торговельно-
економічний університет  

Березовська І.А. к.ю.н., науковий співробітник Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Бєлоусова Н.Б. к.політ.н., доцент кафедри міжнародної інформації Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Білас І.Г. д.і.н., доктор права, професор, завідувач кафедри порівняльного і 
європейського права Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Білоусов М.В. студент 2-го курсу магістратури факультету політичних наук 
Чорноморського національного університету імені Петра Могили, м. 
Миколаїв 

Бенедик Я.С. к.ю.н., асистент кафедри порівняльного і європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Боднар Н.А. аспірантка кафедри порівняльного і європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Варгасова Н. студентка 2-го курсу магістратури Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітня 
програма «Міжнародні відносини» 

Важинська М. аспірант кафедри порівняльного і європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Вергун В.В. д.е.н., професор кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Весела Н.М. к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики 
Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Вілкова Д. аспірантка кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики 
Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Влялько І.В. к.ю.н., доцент кафедри порівняльного та європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Гаврилюк О.М. здобувач кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Галахар Б. аспірант кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики 
Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Глухова Д.А. к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Гмирянська К.О. аспірант кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних 
технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Голубій І.Є. к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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Гуменюк Я.М. к.е.н., асистент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Дальський В.Б. асистент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики 
Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Даниленко С.І. д.політ.н., доцент, завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та 
комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка  

Дзюба П.В. д.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Добржанська О.Л. к.політ.н., доцент кафедри міжнародної інформації, проректор з 
науково-педагогічної роботи – зв’язки з громадськістю Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Єрошин А.Г. аспірант кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних 
технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Жолос Т.О. аспірант Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Калініна О.М. к.ю.н., молодший науковий співробітник Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Каменецький М.С. к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики 
Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Карп В.С. к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Константинов В.Ю. к.політ.н., доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої 
політики Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Кравченко Н.П. к.ю.н., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу 
Крикун В.А. к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Кузнєцова Н.В.  к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Кучмій О.П. к.політ.н., доцент кафедри міжнародної інформації Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Лисенко О.М. к.ю.н., доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Литвиненко Н.П. к.е.н., доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Мазуренко В.І. д.е.н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Мазуренко В.П. к.е.н., професор кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Манжола В.А. д.і.н., професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики 
Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Мартинюк Б. аспірантка кафедри порівняльного і європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
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Матвєєв В.В. к.т.н., доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Матей В.В. к.е.н., асистент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Мацькович О. студентка 3-го курсу Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Мельничук Н.Б. к.політ.н., доцент кафедри міжнародної інформації Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Мінгазутдінов І.О. к.і.н., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи 
Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Монастирук А.С. аспірант кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних 
технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Морозов В.С. к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Намонюк В.Є. к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Нанавов А.С.  к.е.н., доцент, заступник директора Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Негода А.В. к.е.н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Пазюк А.В. д.ю.н., доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Пархомчук А.Д. аспірант кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Підвисоцький Я.В. к.е.н., асистент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Підлісна Я. студентка 3-го курсу Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Підчоса О.В. к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Пономаренко М. аспірантка кафедри порівняльного і європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Попко В.В. к.ю.н., доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Приятельчук О.А. д.е.н., професор кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Пузанов І.І. д.е.н., професор кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Расшивалов Д.П. к.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного бізнесу Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Рилач Н.М. к.е.н., старший науковий співробітник Інституту міжнародних відносин 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Рогач О.І. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
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Рубан А. студентка 2-го курсу магістратури Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Рубцова М.Ю. к.е.н., доц., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Русак Д.М. д.е.н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Рушковський М. аспірант кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Савицький В.В. аспірант кафедри порівняльного і європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Святун О. В. к.ю.н., головний консультант Директорату зовнішньої політики Офісу 
Президента України 

Сербіна Н.Ф. к.і.н., доцент кафедри міжнародного регіонознавства Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Синявський П.М. аспірант кафедри порівняльного і європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Сідлецька П. студентка 3-го курсу Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Сніжко О.В.  д.е.н., професор кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Стеценко В. В. аспірант кафедри міжнародного приватного права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Ступницький О.І. к.е.н., професор кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Суботін А.А. к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики 
Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Сябро А.В. аспірант кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Третьяк К. студентка 3-го курсу Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Фаренюк Н.В. к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Федорова А.Л. к.ю.н., доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Фокіна Н. аспірантка кафедри порівняльного і європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Хмара М.П. к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Циганов С.А. д.е.н., професор кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Чала К. аспірантка кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики 
Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
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Шворак Л.О. к.е.н., асистент кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Шинкаренко В. аспірант кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Шпакович О.М. д.ю.н., професор кафедри порівняльного та європейського права 
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університету імені Тараса Шевченка 

Шустенко С.О. аспірант кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних 
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