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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 імені Тараса 
Шевченка, доктор політичних наук, професор. 
Заступник голови оргкомітету: 
Кориневич А.О., координатор з наукової роботи Інституту міжнародних 
відносин, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права. 
Члени оргкомітету: 
Голубій І.Є., заступник директора ІМВ, кандидат економічних наук, доцент; 
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 і зовнішньої 
політики, доктор історичних наук, професор;  
Матвієнко В.М., завідувач кафедри міжнародних організацій та 
дипломатичної служби, доктор історичних наук, професор; 
Муравйов В.І., завідувач кафедри порівняльного і європейського права, 
доктор юридичних 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 і міжнародних 
економічних відносин, доктор економічних наук, професор. 

Секретар оргкомітету Гридасова Ганна Олександрівна 

Регламент роботи 
9:00 – реєстрація учасників 
10:00 – 12:30 – виступи та загальна дискусія 
12:30 – 13:00 – перерва в роботі конференції 
13:00 – 14:00 – виступи та загальна дискусія  
Виступ – до 10 хвилин, участь в дискусії –5 хвилин 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

9:00 Реєстрація 

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 10 хв.) 
 
Модератор: Кориневич Антон Олександрович, координатор з 

наукової роботи Інституту міжнародних відносин, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри міжнародного права. 

 
 

 
Пленарне засідання, робота за напрямами: 

 
 

1). Сторіччя Української Революції: уроки минулого та перспективи 
на майбутнє 

 
Дорошко Микола Савович, доктор 
історичних наук, професор, завідувач 
кафедри країнознавства Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Українська  революція 1917-1921 
рр.: уроки для України і світу» 
 

 
2). Новітні виклики та геополітичні пріоритети України 

 
Золотухін Дмитро Юрійович, 
заступник Міністра інформаційної 
політики України 

«Що Україна  може запропонувати 
світу?» 
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Перепелиця Григорій Миколайович, 
доктор політичних наук, професор 
кафедри міжнародних відносин і 
зовнішньої політики Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«НАТО перед викликами 
міжнародної безпеки» 

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

«Близький Схід в 
зовнішньополітичних пріоритетах 
України» 
 

Борділовська Олена Анатоліївна, 
доктор політичних наук, доцент 
кафедри міжнародних відносин і 
зовнішньої політики Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Азійський напрямок зовнішньої 
політики України: прорахунки та 
перспективи» 

Магда Євген Валерійович, кандидат 
політичних наук, доцент 
Національного технічного 
університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 

«Гібридні виклики для України та 
світу» 
 

Андрущенко Світлана Вікторівна, 
кандидат політичних наук, доцент 
кафедри міжнародних відносин і 
зовнішньої політики Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Екологічні наслідки анексії Криму 
та військових дій на сході України в 
контексті міжнародної та 
європейської екологічної політики» 
 

Хевцуріані Аміран Темурійович, 
докторант факультету міжнародних 
відносин Тбіліського державного 
технічного університету, магістр 
економіки 

«Геополітичні інтереси України та 
Грузії» 
 

Гольцов Андрій Геннадійович, 
кандидат географічних наук, 
докторант Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Україна в потенційній військово-
політичній інтеграції країн Балто-
Чорноморського регіону» 
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Ціватий Вячеслав Григорович, 
кандидат історичних наук, доцент,  
Заслужений працівник освіти України, 
Інститут всесвітньої історії НАН 
України 

«Україна – Турецька Республіка: 
геополітичний дискурс політико-
дипломатичного діалогу 2017 року 
(інституціональний вимір)» 

Кондратенко Олег Юрійович, 
кандидат історичних наук, доцент, 
старший науковий співробітник 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Україна в умовах російської агресії 
та зламу транзитивного 
світопорядку: сутність і алгоритм 
виходу з кризи» 

Михайлова Олеся Богданівна, 
аспірант кафедри історії та світової 
політики Одеського національного 
університету ім. І.І. Мечникова 

«Типологія міжнародного 
регіоналізму в історичній 
перспективі» 

Петряєв Олексій Сергійович, 
аспірант Національного інституту 
стратегічних досліджень 

«Геостратегічні перспективи 
інтеграції західноєвропейського й 
арабо-ісламського проектів 
глобального світоустрою» 

Савінок Віктор Сергійович, аспірант 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Трансформація політичного курсу 
ФРН щодо України в 2014-2017 рр.» 

 
3). Міжнародне право як інструмент відсічі агресії та засіб врегулювання 

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

«"Європеїзація" законодавства 
України: правові інструменти та 
механізми імплементації Угоди про 
асоціацію» 

Медведєва Марина Олександрівна, 
доктор юридичних наук, професор 
кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Екологічна політика в системі 
національних інтересів та 
зовнішньополітичних пріоритетів 
України» 
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Бабін Борис Володимирович, 
Постійний Представник Президента 
України в Автономній Республіці 
Крим, доктор юридичних наук, 
професор 

«Протидія російській агресії в 
умовах неправомірної окупації та 
анексії Криму» 
 

Гнатовський Микола Миколайович, 
кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Життєва важливість 
міжнародного права для України 
сьогодні» 
 

Кориневич Антон Олександрович, 
кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Розслідування найбільш тяжких 
злочинів, скоєних під час окупації 
Криму та збройного конфлікту на 
Донбасі, як пріоритет для правової 
системи України» 

Короткий Тимур Робертович, 
кандидат юридичних наук, професор 
кафедри міжнародного права та 
міжнародних відносин Національного 
університету «Одеська юридична 
академія» 

«Право мирного проходу та 
питання охорони морського 
середовища в Україні» 

Вінгловська Олена Іванівна, 
кандидат юридичних наук, професор  
кафедри конституційного та 
міжнародного права Таврійського 
національного університету імені В.І. 
Вернадського; головний консультант 
відділу європейського права і 
міжнародної інтеграції Інституту 
законодавства Верховної Ради України 

«Імплементація міжнародних 
стандартів окремих категорій 
 прав людини  в контексті 
євроінтеграційних та 
геостратегічних пріоритетів 
України» 

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

«Захист культурних цінностей на 
тимчасово непідконтрольних 
Україні територіях» 

Бездєнєжна Марія Юріївна, кандидат 
юридичних наук, другий секретар, 
Департамент політики і комунікацій 
Міністерства закордонних справ 
України 

«Сучасний вимір публічної 
дипломатії. Підхід МЗС України» 
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Крикливенко Богдан 
Володимирович, керівник 
Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав 
людини 

«Права людини як наскрізний 
пріоритет державних політик» 
 

Плотнікова Вероніка Петрівна, 
кандидат юридичних наук, начальник 
відділу дослідження проблем 
впровадження практики ЄСПЛ в 
прокурорську діяльність Національної 
академії прокуратури України 

«Роль міжнародного права для 
сучасної прокуратури України» 

Березовська Ірина Андріївна, 
кандидат юридичних наук, науковий 
співробітник Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Імплементація Угоди про 
асоціацію з ЄС як пріоритетний 
напрямок розвитку правової 
системи України» 

Невара Лілія Михайлівна, кандидат 
юридичних наук, асистент кафедри 
міжнародного права Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Державно-приватне партнерство 
в сфері освіти» 
 

 
4). Інформаційні виклики та безпекові пріоритети України 

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

«Зовнішній деструктивний вплив 
на національний медіапростір 
держав Європи» 

Ожеван Микола Андрійович, доктор 
філософських наук, професор, 
Національний інститут стратегічних 
досліджень при Президентові України 

«Геостратегічні виміри четвертої 
промислової революції та 
Інтернету речей: виклики для 
України» 

Бебик Валерій Михайлович, доктор 
політичних наук, професор,  голова 
правління Всеукраїнської асоціації 
політичних наук 

«Інформаційні війни: війська, зброя, 
розвідка» 
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Дмитренко Микола 
Андрійович, доктор політичних наук, 
професор, заступник голови правління 
Всеукраїнської асоціації політичних 
наук 

«Проблемні питання інформаційної 
безпеки України» 

Петров Валентин Володимирович, 
кандидат політичних наук, керівник 
Служби з питань інформаційної 
безпеки Апарату Ради національної 
безпеки та оборони України 

«Щодо розбудови системи 
забезпечення кібербезпеки» 

Носова Богдана Миколаївна, 
кандидат наук із соціальних 
комунікацій, доцент кафедри 
соціальних комунікацій Інституту 
журналістики Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Стратегічні комунікації як нові 
акценти в інформаційній сфері» 

Терещук Віталій Іванович, кандидат 
політичних наук, доцент, докторант 

кафедри міжнародних відносин та 
зовнішньої політики Чорноморського 
національного університету імені 
Петра Могили 

«Зовнішній вимір медійної складової 
національної безпеки України у 
стратегічних документах» 

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

«Інтеграційні підходи щодо 
подолання глобальних кліматичних 
ризиків для України» 

 
5). Економічні пріоритети України 

 
Расшивалов Дмитро Петрович, 
кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри міжнародного 
бізнесу Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Геостратегічні пріоритети 
України  на світовому страховому 
ринку» 

Дудченко Микола Андрійович, 
доктор економічних наук, професор, 
віце-президент Української асоціації 
економістів-міжнародників 

«Економічні умови технологічного 
прориву України» 
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Стаканов Роман Дмитрович, 
кандидат економічних наук, доцент 
кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Геостратегічні пріоритети 
інтеграції України у глобальний 
ринок праці» 

Чугаєв Олексій Анатолійович, 
кандидат економічних наук, доцент 
кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Вплив бренду держави на 
зовнішню торгівлю України»  

Карп Вікторія Сергіївна, кандидат 
економічних наук, доцент кафедри 
міжнародного бізнесу Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Тенденції розвитку інформаційних 
технологій сучасної бізнес системи 
в Україні» 

Нікішин Євген Валерійович, 
кандидат економічних наук, директор 
ТОВ «Еталон якості», докторант 
Університету економіки та права 
КРОК 

«Стратегічні орієнтири 
логистизації агропродовольчого 
комплексу України в умовах 
глобалізації » 

Бех Катерина Анатоліївна, аспірант 
кафедри міжнародного бізнесу 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка  

«Концептуалізація теорій 
глокального маркетингу» 

 
Учасники дискусії 

 
Анісімова Ольга Юріївна, кандидат 
економічних наук, молодший 
науковий співробітник НДЧ Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Угоди про асоціацію в практиці 
роботи Євросоюзу» 

Барцось Г., аспірант кафедри 
міжнародного права та міжнародних 
відносин Національного університету 
«Одеська юридична академія» 

«Імплементація Рамкової конвенції 
ВООЗ із боротьби проти тютюну 
на глобальному рівні» 



10 
 

Безверхий Костянтин Вікторович, 
кандидат економічних наук, докторант 
кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ 
«Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» 

«Порівняльна структура елементів 
інтегрованої звітності: 
нормативний чи авторський 
підхід?» 

Бережна Альона Олександрівна, 
аспірант кафедри права 
інтелектуальної власності та 
корпоративного права Національного 
університету «Одеська юридична 
академія» 

«Закордонний досвід захисту 
авторського права на музичні твори 
у всесвітній глобальній мережі» 

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

«“М’яка  сила” і 
зовнішньополітичний імідж 
України» 

Бондар Юрій Володимирович, 
кандидат політичних наук, доцент, 
завідувач кафедри соціальних 
комунікацій Інституту журналістики 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Забезпечення інформаційних прав і 
свобод – пріоритет та умова 
розвитку українського суспільства: 
досвід та реалії» 

Бохан Аліна Василівна, кандидат 
економічних наук, доцент, докторант 
кафедри міжнародних економічних 
відносин Київського національного  
торговельно-економічного 
університету 

«Екологічна дипломатія  
та економічні трансформації» 

Волошенко Інна Олександрівна, 
кандидат політичних наук, асистент 
кафедри країнознавства Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка  

«Боротьба з нетрадиційними 
загрозами безпеки в політиці 
пострадянських держав 
центральної Азії» 

Гальона Олександр Якович, 
аспірант кафедри міжнародних 
медіакомунікацій і комунікативних 
технологій Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Центральноазійський напрямок 
зовнішньої політики України» 
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Гандзюра Аліса Володимирівна, 
здобувач кафедри порівняльного і 
європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Еволюція становлення договірних 
відносин між Україною та КНР» 

Гордіна Наталія Олегівна, кандидат 
історичних наук, завідувач бібліотеки 
ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» 

«Останній рік існування СРСР як 
переломний період зміни суспільно-
політичних настроїв населення 
України на користь вибору західно-
демократичного шляху розвитку» 

Григоров Олександр Миколайович, 
кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка  

«Правові вимоги щодо державної 
допомоги в авіаційній галузі: 
практика ІКАО» 

Гридасова Ганна Олександрівна, 
лаборант кафедри міжнародної 
інформації Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Транскордонні злочинні 
угрупування як актори 
міжнародних відносин» 

Гринчук Марина Сергіївна, 
аспірантка Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Геополітичні пріоритети 
безпекової політики України» 

Гришина Лариса Олександрівна, 
кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економіки та організації 
виробництва Первомайської філії 
Національного університету 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

«Інтеграційні процеси у 
стратегічному розвитку харчової 
сфери регіону» 

Гришина Наталія Володимирівна, 
кандидат економічних наук, викладач 
кафедри менеджменту Національного 
університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова; Мельник А.І., 
студентка Національного університету 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

«Ознаки та проблеми PR-
технологій» 
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Гріненко Олена Олексіївна, доктор 
юридичних наук, доцент, завідувач 
відділу європейського права і 
міжнародної інтеграції Інституту 
законодавства Верховної Ради України 

 

Данелія Онісе Сілованович, 
кандидат юридичних наук, головний 
консультант відділу європейського 
права і міжнародної інтеграції 
Інституту законодавства Верховної 
Ради України 

 

Демчук Наталія Іванівна, доктор 
економічних наук, професор кафедри 
фінансів та банківської справи 
Дніпропетровського державного 
аграрно-економічного університету; 
Коваль Аліна Миколаївна, студентка 
2 курсу магістратури факультету 
обліку і фінансів Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного 
університету 

«Стратегія розвитку банківської 
системи України» 

Добржанська Олена Леонідівна, 
кандидат політичних наук, доцент 
кафедри міжнародної інформації 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Україна в сучасних геополітичних 
стратегіях РФ» 

Забара Ігор Миколайович, кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри 
міжнародного права Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Розвиток правових засад 
забезпечення кібербезпеки в умовах 
визначення геостратегічних 
пріоритетів співробітництва 
України з Європейським Союзом» 

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

«Місце України у геополітичній 
матриці світу» 
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Засенко О.Ю., здобувач кафедри 
світового господарства і міжнародних 
економічних відносин Інституту 
міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 

«Інституційні виміри розвитку 
ринку інформаційних послуг в 
країнах ЄС» 

Зимбалевська Юлія Вікторівна, 
кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економічної кібернетики та 
маркетингу Київського національного 
університету технологій та дизайну 

«Стратегічний брендинг України» 

Зінько Ірина Юріївна, кандидат 
історичних наук, доцент Вінницького 
державного педагогічного 
університету імені Михайла 
Коцюбинського;  
Лапшин Сергій Андрійович, 
кандидат історичних наук, доцент 
Вінницького державного 
педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського 

«Перспективи вступу України до 
НАТО в контексті агресії 
Російської Федерації» 

Злобіна Тамара Миколаївна, 
аспірант кафедри країнознавства 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Роль Грузії в політиці НАТО» 

Йосипенко Соломія Тарасівна, 
аспірант кафедри міжнародного 
приватного права Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Правові позиції судів України щодо 
застосування медіації для 
вирішення спорів» 

Капустін А., аспірант кафедри 
міжнародного права та міжнародних 
відносин Національного університету 
«Одеська юридична академія» 

«Роль Товариства Червоного 
Хреста України в розповсюдженні 
знань з міжнародного 
гуманітарного права» 

Константинов Віктор Юрійович, 
кандидат політичних наук, доцент 
кафедри міжнародних відносин та 
зовнішньої політики Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка  

«Вплив трансконтинентальних 
інфраструктурних проектів на 
політичну структуру міжнародних 
регіонів» 
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Кост Ірина Анатоліївна, кандидат 
політичних наук, науковий 
співробітник Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Ефективність державної 
інформаційної політики у 2014-2017 
рр.» 

Кривонос Роман Анатолійович, 
кандидат політичних наук, доцент 
кафедри країнознавства Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Інститут регулярних 
міжурядових і міжвідомчих 
консультацій як засіб покращення 
відносин з сусідами у зовнішній 
політиці ФРН: досвід для України» 

Кульбіда Максим Валерійович, 
аспірант кафедри міжнародних 
економічних відносин і бізнесу 
Навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин Національного 
авіаційного університету 

«Ефективність використання 
ресурсів МФО як важливий фактор 
геостратегічних пріоритетів 
України» 

Кулько Андрій Вадимович, кандидат 
юридичних наук, докторант Інституту 
держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України 

«Основні сучасні проблеми та 
можливі шляхи вдосконалення 
системи міжнародно-правового 
регулювання використання й 
охорони ріки Дніпро» 

Кульчицька Олена Василівна, 
кандидат історичних наук, доцент, 
докторант Запорізького національного 
університету 

«Внесок української дипломатії в 
ООН щодо відстоювання миру» 

Лазаренко Микола Миколайович, 
асистент кафедри міжнародного 
приватного права Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«До питання розмежування 
захисту майнових прав іноземного 
інвестора як предмету 
міжнародно-приватноправового 
дослідження з предметом інших 
правових наук» 

Лакарова Г., аспірант кафедри 
міжнародного права та міжнародних 
відносин Національного університету 
«Одеська юридична академія» 

«Правова природа і сутність 
міждержавних скарг в 
Європейському суді з прав людини» 



15 
 

Лапшин Сергій Андрійович, 
кандидат історичних наук, доцент 
Вінницького державного 
педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського;  
Конотопенко Олександр Петрович, 
кандидат філософських наук, доцент 
Вінницького державного 
педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського 

«Характеристика політичної 
еліти України в контексті 
сучасних трансформаційних 
процесів» 

Лебідь Віталія Павлівна, викладач 
кафедри міжнародного права та 
порівняльного правознавства 
Київського університету права НАН 
України 

«Теоретичні аспекти 
інституалізації неурядових 
організацій у системі ООН» 

Лисенко Олена Миколаївна, 
кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри порівняльного та 
європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Європеїзація судової практики» 

Лісовський Петро Миколайович, 
доктор філософських наук, професор 
Міжрегіональної академії управління 
персоналом;  
Лісовська Юлія Петрівна, кандидат 
юридичних наук, Міжрегіональна 
академія управління персоналом 

«Кібербезпека як інформаційна 
стратегія якості в міжнародно-
правовому вимірі» 

Лук’янченко Євгенія 
Володимирівна, Національний 
координатор з міжнародного 
гуманітарного права Товариства 
Червоного Хреста України 

«Кваліфікація збройних конфліктів 
та інших ситуацій насильства 
відповідно до норм міжнародного 
гуманітарного права» 

Мазуренко В., аспірант кафедри 
міжнародного права та міжнародних 
відносин Національного університету 
«Одеська юридична академія» 

«Науковий спадок П.Є. Казанського 
та розвиток міжнародного права» 

Макаренко Євгенія Анатоліївна, 
доктор політичних наук, професор 
кафедри міжнародної інформації 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Стратегічні комунікації України: 
безпековий вимір» 
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Мошковська Олена Анатоліївна, 
кандидат економічних наук, доцент 
кафедри обліку та оподаткування 
Київського національного 
торговельно-економічного 
університету 

«Стратегічні умови виходу 
вітчизняних молокопереробних 
підприємств на зарубіжні ринки» 

Набруско Віктор Іванович, кандидат 
політичних наук, доцент кафедри 
телебачення та радіомовлення 
Інституту журналістики Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Інформаційна  політика України 
як феномен транзитного 
суспільства в умовах 
глобалізаційних  соціокультурних 
викликів» 

Остапенко Вікторія Миколаївна, 
кандидат економічних наук, викладач 
кафедри управління фінансовими 
послугами Харківського національного 
економічного університету імені Семена 
Кузнеця 

«Trends of development of the 
financial market of Ukraine in the 
world economic sphere» 

Остапенко Тетяна Геннадіївна, 
кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств Національного 
авіаційного університету 

«Нано-економічний розвиток 
Сінгапуру як орієнтовний напрям 
формування геостратегічних 
пріоритетів України» 

Підчоса Олександр Васильович, 
кандидат економічних наук, асистент 
кафедри міжнародних фінансів 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Перспективи розбудови 
міжнародної кооперації в рамках 
біотехнологічного кластеру 
економіки України» 

Піпченко Наталія Олександрівна, 
доктор політичних наук, доцент 
кафедри міжнародної інформації 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; 
Москаленко Тарас Віталійович, 
перший секретар Міністерства 
закордонних справ України 

«Культурна дипломатія України: 
європейський контекст» 

Піскульова Ілона Володимирівна,  
аспірант ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» 

«Використання концепції 
безперервного вдосконалення у 
вітчизняній практиці» 



17 
 

Плиса Володимир Йосипович, 
кандидат економічних наук, професор, 
декан факультету економіки, 
менеджменту та міжнародного права; 
професор кафедри фінансів, 
грошового обігу і кредиту Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка 

«Геостратегічні пріоритети 
України в страховій сфері» 

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

«Iмперативи розвитку відносин 
стратегічного партнерства у 
сучасному світі» 

Покровська Аліса Валеріївна, 
аспірант Національного інституту 
стратегічних досліджень при 
Президентові України 

«Developing cognitive resilience in the 
context of countering the terrorist 
threat» 

Пономаренко Марія Миколаївна, 
аспірантка Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
помічник-консультант народного 
депутата України,  Апарат Верховної 
Ради України 

«Імплементація положень угоди 
про асоціацію України з ЄС 
стосовно реформування системи 
публічних закупівель» 

Присяжнюк Юрій Іванович, доктор 
економічних наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародних відносин і 
дипломатичної служби факультету 
міжнародних відносин Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка 

«Східна Азія в геоекономічній 
моделі розвитку України» 

Рижков Микола Миколайович, 
доктор політичних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародної 
інформації Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Геостратегічні пріоритети IR-
позиціонування України в 
міжнародних відносинах» 

Саган Ольга Володимирівна, 
аспірантка Національного інституту 
стратегічних досліджень при 
Президентові України  

«Роль ЗМІ у питаннях протидії 
тероризму» 
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Сапсай Артем Петрович, кандидат 
політичних наук, доцент кафедри 
міжнародних організацій і 
дипломатичної служби Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Сучасні проблеми і завдання 
України у форматах асоціації та 
зони вільної торгівлі з ЄС» 

Сербіна Наталія Федорівна, 
кандидат історичних наук, доцент 
кафедри країнознавства Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Стратегія культурної дипломатії 
України  у сучасних міжнародних 
відносинах» 

Слободяник Олена Георгіївна, 
аспірант кафедри міжнародної 
інформації Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Зовнішньополітичні комунікації 
як інструментарій забезпечення 
національних інтересів України у 
міжнародних відносинах» 

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

«Інформаційна стратегія України у 
гібридній війні з Росією» 

Тарасенко Ірина Олексіївна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів та фінансово-
економічної безпеки Київського 
національного університету 
технологій та дизайну;  
Нефедова Тетяна Миколаївна, 
кандидат економічних наук, доцент 
кафедри фінансів та фінансово-
економічної безпеки Київського 
національного університету 
технологій та дизайну 

«Аналіз економічного потенціалу 
ВНЗ в системі управління 
економічною безпекою» 

Тарасенко Олексій Сергійович, 
аспірант кафедри економічної 
кібернетики та маркетингу Київського 
національного університету 
технологій та дизайну 

«Індикатори розвитку вищої 
освіти України в контексті 
управління економічною безпекою» 
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Терзі О., кандидат юридичних наук, 
старший викладач кафедри соціальної 
медицини, медичного права і 
менеджменту Одеського 
національного медичного університету 

«Право на здоров’я через призму 
практики ЄСПЛ, пов’язаної з 
порушенням репродуктивних прав 
людини» 

Тропін Захар Володимирович, 
кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Міжнародний договір як 
інструмент інституціоналізації 
мирних засобів вирішення 
міжнародних спорів» 

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

«Інформаційні виклики для 
національної  безпеки України у 
системі міжнародних відносин» 

Харченко Надія Володимирівна, 
здобувач  кафедри «Фінанси і 
банківська справа» ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний 
університет» 

«Привабливість інвестування в 
цінні папери на фондовому ринку» 

Хендель Наталія Володимирівна, 
кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри міжнародного права та 
міжнародних відносин Національного 
університету «Одеська юридична 
академія» 

«Міжнародно-правова 
регламентація права на здоров’я 
ув’язнених» 

Хватов Юрій Юрійович, кандидат 
економічних наук, доцент Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

 

Хлистун Ганна Юріївна, кандидат 
політичних наук, молодший науковий 
співробітник Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Проблеми створення суспільного 
мовлення в Україні» 

Цимбаленко Наталія 
Володимирівна, кандидат 
економічних наук, доцент кафедри 
фінансів та фінансово-економічної 
безпеки Київського національного 
університету технологій та дизайну 

«Людський капітал в контексті 
економічної безпеки України» 
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Черниш Ольга Василівна, старший 
викладач кафедри фінансів та 
фінансово-економічної безпеки 
Київський національний університет 
технологій та дизайну 

«Сутність стратегічного підходу в 
управлінні ВНЗ» 

Чубукова Ольга Юріївна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач 
кафедри економічної кібернетики та 
маркетингу Київського національного 
університету технологій та дизайну; 
Пономаренко Ігор Віталійович, 
кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економічної кібернетики та 
маркетингу Київського національного 
університету технологій та дизайну  

«Тенденції розвитку вищої освіти у 
світі» 

Шамраєва Валентина Михайлівна, 
доктор політичних наук, доцент, 
професор кафедри міжнародних 
відносин, міжнародної інформації та 
безпеки Харківського національного 
університету імені В.Н.Каразіна 

«Основні риси зовнішньої політики 
США після обрання Д.Трампа» 

Шустенко Софія Олексіївна, 
аспірант кафедри міжнародних 
медіакомунікацій та комунікативних 
технологій Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

«Геостратегічний прогноз для 
України в аграрній сфері» 

Яковенко Наталя Леонідівна, доктор 
історичних наук, професор кафедри 
міжнародних організацій і 
дипломатичної служби Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

«Вплив Брекзиту на подальший 
розвиток українсько-британських 
відносин» 

 


