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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

Учасники: 

 

Бєлоусова Наталія Борисівна, 

кандидат політичних наук, доцент, 

доцент кафедри  міжнародної 

інформації Інституту міжнародних 

відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

"М’яка сила" України: 

інструменти та механізми 

реалізації 

Березовська Ірина Андріївна, 

кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник Інституту 

міжнародних відносин Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Європеїзація законодавства 

України про безпеку 

харчової продукції: здобутки та 

виклики 

Гольцов Андрій Геннадійович, 

доктор політичних наук, заступник 

директора Навчально-наукового 

інституту міжнародних відносин та 

соціальних наук ПрАТ «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» 

Геополітична ситуація в Молдові: 

виклики для України 

Гридасова Ганна Олександрівна, 

кандидат політичних наук, молодший 

науковий співробітник  Інституту 

міжнародних відносин Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Еволюція інтернаціоналізації 

вищої освіти 

Гукалова Ірина Володимирівна, 

доктор географічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник Інституту 

географії НАН України 

Геопросторові аспекти 

позиціонування України та інших 

країн в умовах пандемії 
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Дорошко Микола Савович, доктор 

історичних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародного регіонознавства 

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Кольорові революції і 

«розморожування» конфліктів як 

інструменти геополітичного 

переформатування 

пострадянського простору 

Елмахжуб Абдалла Омар Абдалла,  

аспірант кафедри міжнародного 

регіонознавства Інституту міжнародних 

відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Лівійська криза та міжнародні 

зусилля щодо її врегулювання: 

проблеми і перспективи 

Жолос Тарас Олександрович, 

аспірант 2-го року кафедри світового 

господарства і міжнародних 

економічних відносин Інституту 

міжнародних відносин Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Співвідношення ділових циклів 

України та ЄС у період 2001-2020 

років 

Замятін Антон,  

аспірант 2 року навчання спеціальності 

«Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Загострення карабаської кризи: 

уроки для України 

 

Запорожець Оксана Юріївна, 

кандидат політичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародної інформації 

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Сучасні тренди у сфері 

інформаційного протиборства 

Зіневич Інна Вячеславівна, 

аспірантка 2 курсу кафедри 

міжнародного регіонознавства 

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Українсько-китайські 

міждержавні відносини: на шляху 

до стратегічного партнерства 

Калініна Ольга Миколаївна,  

кандидат юридичних наук, молодший 

науковий співробітник Інституту 

міжнародних відносин Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Стратегічні напрямки розвитку 

корпоративного законодавства 

України в умовах адаптації до 

прогресуючих змін в праві 

компаній ЄС 
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Клименко Катерина Володимирівна, 

кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник відділу 

міжнародних фінансів та фінансової 

безпеки ДННУ «Академія фінансового 

управління» 

Савостьяненко Максим 

Володимирович, старший науковий 

співробітник відділу міжнародних 

фінансів та фінансової безпеки ДННУ 

«Академія фінансового управління» 

МВФ та Україна: стратегічне 

позиціонування в системі 

економічних координат 

Кондратенко Олег Юрійович,  

доктор політичних наук, доцент, 

старший науковий співробітник  

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Питання набуття суб’єктності 

Україною в нових геополітичних 

умовах 

Корома Наталія Степанівна, 

кандидат географічних наук, 

асистент кафедри країнознавства та 

туризму, географічний факультет 

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

Політико-географічне & 

геополітичне положення України 

Короткий Тимур Робертович,  

кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри міжнародного права 

та порівняльного правознавства 

Національного авіаційного 

університету, науковий співробітник 

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Міжнародного-правові механізми 

протидії агресії РФ проти 

України: екологічні аспекти 

Крук Євген Васильович, 

аспірант кафедри міжнародного 

приватного права Інституту 

міжнародних відносин Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Поняття цивільно-правової 

відповідальності за вчинення 

корупційних кримінальних 

правопорушень 
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Кучмій Олена Петрівна,  

кандидат політичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародної інформації 

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Поглиблення глобальної 

гуманітарної кризи: виклики для 

України 

Лобода Ксенія Сергіївна, 

кандидат юридичних наук, 

головний консультант секретаріату 

комітету Верховної Ради України 

з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів 

Україна та ООН: 75 років 

співпраці 

Макаренко Євгенія Анатоліївна, 

доктор політичних наук, професор 

кафедри міжнародних медіакомунікацій 

і комунікативних технологій Інституту 

міжнародних відносин Київського 

університету імені Тараса Шевченка 

Вплив деструктивних 

стратегічних комунікацій на 

позиціонування України в 

міжнародних відносинах 

Михтуненко Вікторія Вікторівна,  

кандидат історичних наук, викладач 

кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики 

навчання історичних дисциплін 

Навчально-наукового Інституту історії, 

права та міжнародних відносин 

Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Українсько-білоруські відносини в 

контексті сучасних політичних 

викликів 

Мішин Олександр Васильович, 
кандидат політних наук, асистент 

кафедри міжнародного регіонознавства 

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Особливості політики України 

щодо країн Африки та Близького 

Сходу за президентства 

Володимира Зеленського 

Новицька Наталя Віталіївна, 
аспірантка кафедри міжнародного 

регіонознавства Інституту міжнародних 

відносин Київського університету імені 

Тараса Шевченка 

Пріоритетні вектори 

співробітництва України та 

Саудівської Аравії 

Пасечник Олена Владиславівна, 

кандитдат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародного та 

європейського права Національного 

університету «Одеська юридична 

академія» 

Міжнародно-правові стандарти 

доклінічних випробувань 

лікарських засобів у контексті 

боротьби з коронавірусом 
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Погорська Ірина Іванівна,  

доктор політичних наук, старший 

науковий співробітник Інституту 

міжнародних відносин Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Перспективні тренди світового 

системного розвитку 

Подрєз Юлія Вікторівна,  

кандидат історичних наук, доцент, 

директор навчально-наукового 

інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного 

педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Невійськові аспекти співпраці 

України і НАТО 

Соколовська І.А., 

кандидат медичних наук, доцент 

ЗДМУ 

Training of a competitive specialist in 

domestic and foreign experience in 

the conditions of Ukraine’s 

integration into European and world 

space 

Сябро Анастасія Вікторівна,  

аспірантка кафедри міжнародної 

інформації Інституту міжнародних 

відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Проблема запровадження 

обмежень у сфері інформації і 

комунікації як чинник 

забезпечення національної 

інформаційної безпеки 

Уманців Галина Вікторівна,  

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри обліку та 

оподаткування Київського 

національного торговельно-

економічного університету 

Оподаткування нематеріальних 

активів  у контексті плану BEPS 

Хендель Наталія Володимирівна, 

кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри міжнародного та 

європейського права Національного 

університету «Одеська юридична 

академія» 

Участь України у міжнародно-

правовому співробітництві по 

боротьбі з COVID-19 

Хочунська Валерія Андріївна, 

аспірантка кафедри міжнародного 

регіонознавства Інституту міжнародних 

відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Геополітичні та геоекономічні 

інтереси провідних міжнародних 

акторів в Афганістані 
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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 

Держави Африки та Україна: 

стратегічне позиціонування в 

системі політико-дипломатичних 

координат сучасного 

поліцентричного простору 

(інституціональний дискурс) 

 

Яценко  Борис Павлович, 

доктор географічних  наук,  професор, 

професор  кафедри  країнознавства та 

туризму  географічного  факультету 

Київського  національного університету 

імені Тараса  Шевченка 

Ієрархія стратегічного 

позиціонування України в сучасній 

світосистемі 

 


