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НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙУНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
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І Міжнародна науково-практична конференція

Київ 2020

2

КРАЇНИ-УЧАСНИКИ

1) Австралія

2) Албанія

4) Великобританія

6) Грузія

5) Греція

7) Італія

9) Молдова

11) Росія

3) Буркіна-Фасо

8) Канада

10) Польща

12) Туреччина
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13) Швейцарія

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

міжнародної науково-практичної конференції

«СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ:
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 2020»
Голова оргкомітету:
Юрій Волошин

доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист
України, декан ФМВ НАУ

Заступник голови
оргкомітету:
Світлана Лобода

доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри
комп’ютерних
мультимедійних технологій,
відповідальний з напряму
наукової та міжнародної
діяльності ФМВ НАУ

Члени організаційного
комітету:
Наталія ГончаренкоЗакревська

кандидат педагогічних наук,
доцент, завідувач кафедри
іноземних мов

Іван Дудник

доктор географічних наук,
професор, завідувач кафедри
міжнародного туризму і
країнознавства

Антоніна Іващук

кандидат наук із соціальних
комунікацій, доцент,
завідувач кафедри реклами і
зв’язків з громадськістю
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Тимур Короткий

кандидат юридичних наук,
доцент, завідувач кафедри
міжнародного права та
порівняльного правознавства

Ірина Лесь

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри
міжнародного права та
порівняльного правознавства,
заступник декана з виховної
роботи

Лілія Невара

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри
міжнародного права та
порівняльного правознавства

Юрій Нестеряк

доктор наук з державного
управління, доцент, завідувач
кафедри журналістики

Катерина Сидоренко

кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародних
економічних відносин і
бізнесу, заступник декана з
навчальної роботи

Олександр Степанов

доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри
міжнародних економічних
відносин і бізнесу

Ніна Ржевська

доктор політичних наук,
доцент, завідувач кафедри
міжнародних відносин,
інформації та регіональних
студій
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доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент
НАПН України,
завідувач кафедри ЮНЕСКО

Андрій Шевчук

Міжнародний науковий комітет:
Георгій Аворнік

доктор юридичних наук,
професор, ректор
Університету політичних і
економічних європейських
знань «К. Стере»

Спиридон Флагоітіс

директор, президент Ради
директорів Європейської
організації публічного права

Філіпп Флурі
(Philipp Fluri)

доктор філософії, Executivein-Residence Global Fellowship
Initiative The Geneva Centre
for Security Policy (GCSP, м.
Женева, Швейцарія).

Лулі Редіон
(Luli Redion)

PhD in International Law & EU
Law, Head of the Public Law
Department, Mediterranean
University of Albania
Средиземноморський
університет Албанії
(м. Тірана, Албанія)

Войцех Велскоп
(Wojcech Welskop)

доктор габілітований
Республіки Польща,
професор, ректор Вищої
школи бізнесу і наук про
здоров’я (м. Лодзь,
Республіка Польща).
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Мацей Танась
(Maciej Tanaś)

доктор габілітований
Республіки Польща,
професор, декан відділу
педагогічних наук Академії
спеціальної педагогіки ім.
Марії Гжегожевської
(м. Варшава, Республіка
Польща).

Анна Валюлік
(Anna Walulik)

доктор габілітований
Республіки Польща,
професор, завідувач кафедри
андрагогіки та педагогічної
аксіології Академії
«Ігнатіанум» (м. Краків,
Республіка Польща).

Секретарі організаційного
комітету
Марина Головатенко

завідувач навчально-наукової
лабораторії «Інформаційний
центр ЄС»

Ольга ІВАНОВА

старший лаборант навчальної
лабораторії міжнародного
права та порівняльного
правознавства кафедри
міжнародного права та
порівняльного правознавства
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
ІСАЄНКО Володимир – ректор Національного
авіаційного університету, кандидат технічних наук,
доктор біологічних наук, професор, Академік Академії
наук вищої школи України, заслужений працівник
освіти України
СТЕФАНЧУК Руслан – доктор юридичних наук,
професор, член-кореспондент Національної академії
правових наук України, заслужений діяч науки і техніки
України.
ВОЛОШИН Юрій – доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України, декан ФМВ НАУ
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голщ
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Сесія №1
СТЕФАНЧУК Руслан. доктор юридичних наук,
професор, член-кореспондент Національної академії правових
наук України, заслужений діяч науки і техніки України, перший
заступник голови Верховної Ради України.
План законопроектних робіт Верховної Ради України:
сучасний стан та перспективи.
ФЛАГОІТІС Спиридон, директор, президент Ради
директорів Європейської організації публічного права.
Європейська організація публічного права: перспективи
розвитку як міжнародної організації.
КОРЕНЕВИЧ Антон, кандидат юридичних наук, доцент,
Постійний представник Президента України в Автономній
республіці Крим.
Illegality of so-called “referendums” in donetsk and luhansk
regions of ukraine in 2014: violations of international and
intrastate law.
ШАНГЕЛІЯ Каха, доктор наук, професор, ректор
Кавказького університету, президент міжнародної Асоціації
ректорів.
Сучасні розробки у сфері забезпечення якості вищої освіти.
ФЛУРІ Філіпп (Philipp FLURI), PhD, Женевський центр
політики безпеки, запрошений професор Школи дипломатії та
міжнародних відносин Університет Сетон Холл.
Місії зі стабілізації та миротворення.
АВОРНІК Георгій, доктор юридичних наук, професор,
ректор Університету політичних і економічних європейських
знань «К. Стере».
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КОПАЦЕАНУ Христина, доктор економічних наук,
професор Університету політичних і економічних європейських
знань «К. Стере».
Ризик менеджмент – виконавчий інструмент розвитку
економічної компетенції.
РЕДІОН Лулі (Luli REDION), PhD міжнародного і
європейського права, завідувач кафедри публічного права
Середземноморського університету Албанії.
Протидія
авіаційним
зловмисникам:
аспекти
міжнародного права.
ЯНЧУК Артем, доктор юридичних наук, професор,
радник першого заступника Голови Верховної Ради України.
Українське законодавство в умовах глобалізаційних
викликів: до постановки проблеми.
МАЗУР Тамара, кандидат юридичних наук, доцент,
Заслужений юрист України, головний науковий співробітник
Національної академії внутрішніх справ.
Правове забезпечення діяльності Українського ІКОМОС
у сфері охорони культурної спадщини.
САНАЛАН В Айтекін (V. Aytekin SANALAN), доцент,
доктор, начальник відділу міжнародних відносин Університету
імені Біналі Йилдирима (м. Ерзікам, Турція).
Мобільність студентів і якість навчання.
САЄНКО Олександр, старший викладач
міжнародного права і порівняльного правознавства.
Гендерна ідентичність як правова категорія.

кафедри

ПОПАНДОПАЛО Володимир доктор юридичних наук,
професор, заслуженный діяч науки Російської Федерації,
заведувач кафедри комерційного права Юридичного факультету
Санкт-Петербургського державного університету.
Доктринальні принципи формування комерційного
права в країнах Європейського Союзу.
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ГАБІСОНІЯ Іраклій доктор права, професор, декан
факультету права та міжнародних відносин Грузинського
технічного університету.
ХЕВЦУРІАНІ Аміран, доктор міжнародних відносин,
професор факультету права та міжнародних відносин
Грузинського технічного університету.
Чому є важливою євроінтеграція України.
ГІК Тетяна, кандидат юридичних наук, член міжнародної
недержавної організації «Медіатори поза кордонами»,
запрошений лектор Kings College London.
Сучасні проблеми правотворчості міжнародних
організацій.
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Сесія №2
ВАЛЮЛІК Анна, доктор габілітований Республіки
Польща, професор, Академія «Ігнатіанум» у Кракові, Республіка
Польща).
Специфіка релігійного виховання у поліконфесійних
родинах.
СЄРАДЗЬКА-БАЗЮР Божена, доктор габілітований
Республіки Польща, професор, Академія «Ігнатіанум» у Кракові
(м. Краків, Республіка Польща).
Білінгвізм в сучасній системі освіти.
ВЕЛСКОП Войцех, доктор габілітований Республіки
Польща, професор, ректор Вищої школи бізнесу і наук про
здоров’я (м. Лодзь, Республіка Польща).
Проблеми вищої школи на тлі суспільно-політичних
перетворень у глобалізованому світі: соціологічний аспект.
ТАНАСЬ Мацей, доктор габілітований Республіки
Польща, професор, декан відділу педагогічних наук Академії
спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (м. Варшава,
Республіка Польща).
Медіа-педагогіка у світлі кіберзагроз.
БЛАЩАК Івона, д-р гуманістичних наук, заступник
директора Інституту соціологічних наук і педагогіки
Варшавського
університету
сільського
господарства
(м. Варшава, Республіка Польща).
Роль Народних Університетів у сучасному світі.
ПЛІСКА Юрій, доктор педагогічних наук, ад’юнкт
кафедри освіти і культури Інституту соціологічних наук і
педагогіки Варшавського університету сільського господарства
(м. Варшава, Республіка Польща).
Компетенційно-особистісні аспекти у міжкультурній
комунікації: ключові компетенції мешканця Європи.
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ПЕТРОВСЬКА Ізабела, магістр, кафедри освіти і
культури Інституту соціологічних наук і педагогіки
Варшавського університету сільського господарства, докторант
Гданського університету, асистент (м. Варшава, Республіка
Польща).
Міжнародний досвід організації навчання студентів з
особливими потребами.
ДІАРІУШ Вояковський, професор, Гірничо-металургійна
Академія (м. Краків, Республіка Польща).
Європа без кордонів: суспільний ментальний вимір
простору.
МАЦЄЙ
Франц,
професор,
Університет
імені
А.Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща).
Військово-повітряні сили у Другій Речі Посполитій.
РІРЧ Тімоті, почесний професор, Університет Калгарі
(м. Калгарі, Канада).
Розвиток громади в контексті сталого розвитку:
канадський досвід.
ГАЙДУК Юрій PhD, БАЛЮК Валентин PhD,
Університет імені Кюрі Складовської (м. Люблін, Республіка
Польща).
Українсько-польські відносини в умовах гібридних загроз
безпеці.
ПАХОЛКІВ
Святослав,
професор,
Віденський
університет (м. Відень, Австрія).
Видатні українці Віденського університету.
ЦИБУХ Валерій, кандидат філософських наук, доцент,
надзвичайний посол України у Грецькій Республіці, виконавчий
директор громадської організації «Українська асоціація
зовнішньої політики».
Роль
громадського
суспільства
у
формуванні
міжнародних відносин.
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

1. Україна та Европа цінності та стандарти
Керівник секції ШЕВЦОВ Андрій Гаррієвич доктор
педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН
України, завідувач кафедри ЮНЕСКО.
ШЕВЦОВ Андрій Гаррієвич, доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач
кафедри ЮНЕСКО.
Сучасні підходи у створенні інклюзивного суспільства в
цивілізаційному просторі.
КРЮКОВ Віктор Григорович, професор кафедри
сходознавства НАУ, доктор історичних наук, професор.
До питання про статус кримських татарів як
корінного народу України (історична ретроспектива).
ЛУКАШЕНКО Аліса Іванівна, професор кафедри
сходознавства, доктор історичних наук, доцент.
До питання ментальних аспектів у контексті
європейської інтеграції України.
ТУРАНЛИ Фергад Ґардашкан Оглу, доктор історичних
наук, професор і завідувач кафедри сходознавства факультету
міжнародних відносин.
Постпандемічний період розвитку
відносин України: східний вектор.
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міжнародних

2. Гуманітарні виклики і міжнародне право
Керівник секції КОРОТКИЙ Тимур Робертович
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
міжнародного права та порівняльного правознавства.
КОРОТКИЙ Тимур Робертович, кандидат юридичних
наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного права та
порівняльного правознавства.
ДОРОФЄЄВ О. В., МЗС України (м. Київ).
Деякі
епізоди
з
діяльності
дипломатичного
представника Азербайджанської Республіки в Україні
М. Ю. Везірова (1918-1919 рр.)
ГНАТОВСЬКИЙ Микола Миколайович, доцент
кафедри міжнародного права, кандидат юридичних наук.
«Ефективний» та «загальний» контроль держави над
неурядовими збройними групами та його значення для
кваліфікації збройного конфлікту.
ДРАЧОВ Олексій Вікторович кандидат юридичних
наук, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного
правознавства.
Європейські стандарти в сфері правового регулювання
ринку фінансових послуг.
ЗАМУЛА Аліна, доцент кафедри міжнародного права та
порівняльного правознавства
Міжнародне право у боротьбі зі злочинами катування
та тероризму.
ІВАНОВА А. А. студентка, (Національний авіаційний
університет, м. Київ).
Вільний рух осіб на європейському континенті: від ідеї
до втілення у ЄС.
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КАСПРУК Оксана Сергіївна, викладач кафедри
міжнародного права та порівняльного правознавства, кандидат
юридичних наук.
Іредентизм у сучасному світі: міжнародно-правовий
аспект.
КІБЕЦЬ Дар’я Вікторівна кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри міжнародного права та
порівняльного правознавства.
Досвід регулювання валютних обмежень в країнах ЄС
на прикладі Франції та Польщі та можливості його
використання в Україні.
КРИВУЦЬКА М. І,
випускниця
Університету
Л’Оріентале м. Неаполь
Процес розширення меж Європейського Союзу на схід
ЛЕСЬ
Ірина
Олександрівна,
доцент
кафедри
міжнародного права та порівняльного правознавства.
Організація та діяльність слідчих органів України
наприкінці 20-х - 30-х рр. ХХ ст.
MUSHAK N, Prof., Dr. Hab, Department of International and
Comparative Law, Faculty of International Relations, National
Aviation University.
The Development Of Common Constitutional Traditions By
The European Court Of Justice And The Union`S Acquis.
НЕВАРА Лілія Михайлівна кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного права та порівняльного
правознавства.
Роль міжнародного права у боротьбі з інфекційними
хворобами.
ПАТРІК Діма Серге, аспірант кафедри міжнародного
права та порівняльного правознавства.
Витоки парламентаризму у франкомовних чорноафриканських країнах: конституційні та політичні
підстави.
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ПОЄДИНОК Ольга Романівна, доцент кафедри
міжнародного права, кандидат юридичних наук.
Роль громадянства у міжнародних міграційних
процесах під час пандемії.
ПРОЩАЄВ Володимир Володимирович, Академія
зовнішньої розвідки України, професор кафедри, к.ю.н., доцент.
Європейські стандарти та законодавство України про
спецслужби: порівняльний аспект.
ТИСЯЧНИЙ Дмитро, комерційний директор, Державне
підприємство «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль».
Феномен
інституту
громадянства
в
умовах
глобалізації: постановка проблеми.
ТРОПІН Захар Володимирович, доцент кафедри
міжнародного права, доцент, к.ю.н.
Відповідальність
держав
за
поширення
епідеміологічних захворювань.
ХЕНДЕЛЬ Н.В. к.ю.н. (Національний університет
«Одеська юридична академія», м. Одеса).
Всесвітня організація охорони здоров’я: координуюча
універсальна організація чи орган швидкого реагування?
ЧАЙКОВСЬКИЙ Ю. В.
к.ю.н,
(Національний
університет «Одеська юридична академія», м. Одеса).
Вільний рух осіб на європейському континенті: від ідеї
до втілення у ЄС.
ШИРОКОВА-МУРАРАШ Ольга Генадіївна, к.і.н.,
доцент кафедри міжнародного права та порівняльного
правознавства.
ЯЦИШИН Марта Юріївна, к.ю.н., доцент кафедри
міжнародного права і порівняльного правознавства.
Міжнародно-правове співробітництво щодо виявлення
і розслідування кіберзлочинів.
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3. Міжнародна інформація: вимір інформаційної безпеки
Керівник секції РЖЕВСЬКА Ніна Федорівна доктор
політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних
відносин інформації та регіональних студій.
РЖЕВСЬКА Ніна Федорівна, доктор політичних наук,
доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин інформації та
регіональних студій.
Geoinformation Factor In The International Conflict.
БОРОТКАНИЧ Наталія Петрівна, доцент, кандидат
історичних наук.
Співробітництво України та ЄС в галузі освоєння
космічного простору.
ГЛІБОВА С.О., к.політ.н., доцент кафедри міжнародних
відносин інформації та регіональних студій Київського
національного авіаційного університету.
Іміджева дипломатія як інструмент «м'якої сили».
ДЕРЕВ’ЯНКО Ігор Петрович, Факультет міжнародних
відносин, кафедра міжнародних відносин, інформації та
регіональних студій.
Асиметрія як багатовимірна концепція міжнародних
відносин.
КИРИДОН Алла Миколаївна, директор професор,
доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки
України.
Європейська Ідентичність в Умовах Глобалізації:
Пошук Нової Системи Зв’язків.
МАЗУР Віра Іванівна, ст. викладач
міжнародних відносин та регіональних студій.
СУРАЄВ
Вадим
Федорович,
доцент
комп’ютерних систем та мереж інформації.
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кафедри
кафедри

ІВАНКЕВИЧ Олексій Вікторович, заступник директора
НТБ НАУ.
Інформаційні технології в конкурентній розвідці
сучасних компаній.
МАЄВСЬКА Оксана Миколаївна, ст. викладач кафедри
міжнародних відносин та регіональних студій.
Інтелектуальний ресурс в системі забезпечення
зовнішньої політики США (на прикладі «rend corporation»)
МОРОЗ Андрій Сергійович, cтарший викладач,
кандидат політичних наук.
Пандемія COVID-19: загрози та можливості для
демократії.
НЕЧАЄВА-ЮРІЙЧУК Наталія Вікторівна. доцент
кафедри політології та державного управління доцент, кандидат
історичних наук.
Етнополітична стабільність в Україні: виклики та
перспективи їх подолання.
ПОВЕДА Олександр Петрович, доцент кафедри
міжнародних відносин, інформації та регіональних студій,
кандидат політичних наук.
Геополітичні виміри подальшого розширення ЄС
ТРОЯН Сергій Станіславович,, професор кафедри
міжнародних відносин інформації та регіональних студій,
доктор історичних наук.
Культурний ландшафт новітнього енциклопедичного
контенту в галузі міжнародних відносин: casus revolution.
УКРАІНЦЕВ Олег Анатолійович, кандидат юридичних
наук ТВО Начальника групи моніторингу.
Коронавірус-як привід для кіберзлочинців.
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4. Міжнародні економічні відносини: аспект безпеки
Керівник секції СТЕПАНОВ Олександр Петрович,
доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри
міжнародних відносин інформації та регіональних студій.
СТЕПАНОВ Олександр Петрович, доктор економічних
наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних
відносин і бізнесу.
ДІКАРЄВ Олександр Іванович, доцент Київського
національного університету культури і мистецтв, доктор в галузі
права, кандидат політичних наук.
Стратегії захисту економічних інтересів Сполучених
Штатів Америки, Китайської Народної Республіки,
Європейського Союзу в Світовій організації торгівлі.
БІЛА Світлана Олексіївна, професор кафедри
міжнародних економічних відносин та бізнесу д.н.д.у.,
професор, заслужений економіст України.
Вплив «неопротекціонізму» та торговельних війн на
міжнародну економічну безпеку.
КОВБИЧ Тетяна Костянтинівна, аспірантка кафедри
міжнародних економічних, відносин і бізнесу ФМВ НАУ.
Діджиталізація як невід’ємна частина суспільства.
НАБОК Інна Іванівна, доцент кафедри міжнародних
економічних відносин і бізнесу, кандидат економічних наук.
Міжнародний досвід діяльності центральних банків
щодо подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19.
ПАНІКАР Г.Ю., к.е.н, доцент, доцент кафедри
міжнародних економічних відносин і бізнесу.
Розвиток публічно-приватне партнерства в рамках
глобального управління сталим розвитком.
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ПІЧКУРОВА Зоя Володимирівна, доцент кафедри
міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ.
Інтелектуальна
безпека
держави
у
сучасних
міжнародних економічних відносинах.
ПОБОЧЕНКО Леся Миколаївна кандидат економічних
наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних
відносин і бізнесу.
Дослідження інвестиційної привабливості України для
КНР.
РИЧКА Марина Анатоліївна, доцент, к.е.н., доцент,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.
Боргова безпека України.
СИДОРЕНКО Катерина Вікторівна, к. е. н., доцент
кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.
Вплив світових криз на формування глобального ринку
авіаційних перевезень.
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5. Роль ЗМІ і цифрової культури у політичних процесах
Керівник секції НЕСТЕРЯК Юрій Васильович, доктор
наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри
журналістики.
НЕСТЕРЯК Юрій Васильович, доктор наук з державного
управління, доцент, завідувач кафедри журналістики.
Інформаційна безпека у політичних процесах України.
АНДРЕЄВА Тетяна Михайлівна, доцент кафедри
стилістики і мовної комунікації кандидат філологічних наук,
доцент.
Вихід за межі системності: інновації у графічному
оформленні мережевої комунікації (на матеріалі ФБ-коментарів).
БУКІНА Наталія Валеріївна, доцент, кандидат
філологічних наук.
Новації в українських телевізійних ток-шоу як
результат перебігу політичних процесів.
ВАСИЛЬЧЕНКО В’ячеслав Миколайович, доцент
кафедри журналістики кандидат філологічних наук, доцент.
Назви найвищих законодавчих органів: від етимології до
номінації.
ВАСЬКІВСЬКА Олена Євгенівна, старший викладач
кафедри журналістики, кандидат педагогічних наук.

Вплив фейкових новин на інформаційну політику
країни.
КРАВЧЕНКО Євдокія Григорівна, доцент канд. філол.
наук, доцент.
Літературна норма як взірцевий варіант мовленнєвої
комунікації.
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КЕВЛЮК Ірина Володимирівна, старший викладач.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій
у навчальному процесі – вимога міжнародних стандартів.
КУЛИНИЧ Олександра Іванівна, доцент кандидат
історичних наук.
Пост-правда як інформаційний феномен епохи
постмодерну. Літературна норма як взірцевий варіант
мовленнєвої комунікації.
МАЄВСЬКА М.М. кандидат філософських наук , кафедра
реклами та зв’язків з громадськістю.
Персуазивні модуси як фундамент подолання «шумів» у
копірайтингу.
ЛІЧЕНКО Анна Дмитрівна, викладач кафедри
журналістики.
Функціональні характеристики журналістики даних у
висвітленні політичних процесів сучасності.
НАЗАРЕНКО Галина Іванівна, доцент кафедри
журналістики, доцент, кандидат філологічних наук.
Стильові
особливості
висвітлення
сучасних
українських
політичних
процесів
провідними
інформаційними корпораціями світу.
ФІНКЛЕР Юрій Едуардович, професор кафедри
реклами та PR Доктор філологічних наук, професор.
Українські медії в міжнародних журналістських
структурах: проблеми комунікаційного відчуження.
ШУЛЬГІНА Валентина Іванівна, професор кафедри
журналістики ФМВ НАУ, доктор філологічних наук, доцент.
Текст як комплекс різнотипної мовної інформації.
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6. Роль глобальних процесів у формуванні рекламних та піар
комунікацій
Керівник секції ІВАЩУК Антоніна Анатоліївна,
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач
кафедри, реклами і зв’язків з громадськістю.
ІВАЩУК Антоніна Анатоліївна кандидат наук із
соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри, реклами і
зв’язків з громадськістю.
Реклама на соціальну тематику як світовий тренд
брендів.
КРАВЧЕНКО Володимир Іванович, професор, доктор
історичних наук.
Історичні аспекти становлення парламентаризму в
Україні/
КУЦАН Олена Іванівна, старший викладач кафедри
реклами і зв’язків з громадськістю.
Концептуальні засади дослідження фешн-брендингу.
ЛАШКІНА Марія Григорівна, доцент, кандидат наук з
державного управління.
Комунікативні практики взаємодії з громадськістю в
структурах Європейського Союз.
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7. Мовленнєві процеси у сучасному політичному дискурсі
Керівник
секції
ГОНЧАРЕНКО-ЗАКРЕВСЬКА
Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри іноземних мов.
ГОНЧАРЕНКО-ЗАКРЕВСЬКА Наталія Валеріївна,
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
іноземних мов.
Комунікативні компетентності здобувачів вищої
освіти: вимоги міжнародного стандарту.
АНДРЕЄВА Тетяна Михайлівна, доцент кафедри
стилістики і мовної комунікації, кандидат філологічних наук,
доцент.
Вихід за межі системності: інновації у графічному
оформленні мережевої комунікації (на матеріалі ФБкоментарів).
БЄЛКАНІЯ Нуну Володимирівна, старший викладач
кафедри іноземних мов,
СВІТИЧ Л.М., старший викладач кафедри іноземних мов.
Розвиток особистості в аспекті інтеграції України в
освітнє середовище Європи
ГОРЕЛІК Наталія Анатоліївна, старший викладач,
ДОБРОВОЛЬСКА Олена Сергіївна старший викладач,
ТКАЧУК Світлана Павлівна, старший викладачі.
Аналіз мовленнєвих процесів у сучасному політичному
дискурсі.
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ГУНДАРЄВА Валентина Олегівна старший викладач
англійської мови.
Місце і значення політичної і юридично-правової
лексики під час вивчення дисципліни «Іноземна мова
спеціальності. Міжнародне право.»
ГЛУЦЬКА Тетяна Володимирівна, старший викладач,
кафедри іноземних мов,
САНДОВЕНКО Ірина Василівна, старший викладач
кафедри іноземних мов.
Топоніми в політичному контексті.
ЖУДРО Ольга Вікторівна, старший викладач кафедри
іноземних мов ФМВ НАУ.
Міграційні процеси як об’єкт особливої уваги в умовах
стрімких глобальних змін.
ЗАЧЕПА Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри
іноземних мов,
МИХАЙЛОВА Віра Іванівна, старший викладач
кафедри іноземних мов.
«Ввічливість»
як
компонент
міжкультурної
компетенції (на прикладі німецької мови).
ВАСИЛИШИНА Наталія Максимівна, доцент кафедри
іноземних мов. кандидат педагогічних наук.
Вихід за межі системності: інновації у графічному
оформленні мережевої комунікації (на матеріалі ФБкоментарів).
ВЕРХОВЦОВА Ольга Михайлівна, старший викладач.
Стилістичні особливості політичних публікацій.
МЕЛЬНИК Євгеній Юрійович, доцент кафедри
іноземних мов, канд. пед. наук, доцент.
Французька мова та концепція франкофонії у сучасному
світі.
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РЖЕВСЬКА Дарія Олександрівна, старший викладач
кафедри іноземних мов.
Особливості функціонування орнітонімів для передачі
почуттів у художньому мовленні.
CВІТИЧ Лідія Михайлівна, старший викладач кафедри
іноземних мов.
Розвиток особистості в аспекті інтеграції України в
освітнє середовище Європи.

2020.

СКИРДА Тетяна Сергіївна, ст. викладач.
Швидка рецесія міжнародної академічної мобільності
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8. Інформаційно-комунікаційні технології у міжнародних відносинах
Керівник секції: ЛОБОДА Світлана Миколаївна
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютерних мультимедійних технологій.
ЛОБОДА Світлана Миколаївна, доктор педагогічних
наук,
професор,
завідувач
кафедри
комп’ютерних
мультимедійних технологій.
Проблема
ціннісної
детермінації
застосування
інформаційно-комунікаційних технологій в умовах переходу
до нової освітньої парадигми.
БОБАРЧУК Олександр Антонович, доцент кафедри
комп’ютерних мультимедійних технологій, кандидат технічних
наук.
Застосування
мультимедійних
технологій
для
створення систем початкової підготовки бійців ЗСУ.
ГНІДЕНКО Ірина Андріївна, асистент кафедри
комп’ютерних мультимедійних технологій.
Впровадження інформаційних технологій в систему
міжнародних відносин.
ДЕНИСЕНКО Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій.
Використання інформаційно комунікаційних технологій для
формування міжнародного іміджу держави.
ДМИТРЕНКО Тарас Васильович, асистент кафедри
комп’ютерних мультимедійних технологій.
Хмарні технології як засіб інтеграції інформаційних
засобів у процес навчання та проведення наукового
дослідження.

28

МАТВІЙЧУК-ЮДІНА Олена Василівна, доцент
кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій, кандидат
педагогічних наук.
ЮДІН Олександр Костянтинович, професор кафедри
теоретичної кібернетики, доктор технічних наук, професор.
Міжнародний досвід академічної та професійної
підготовки фахівців з аудиту та моніторингу інформаційних
систем і технологій.
МЕЛЕШКО Микола Андрійович, професор кафедри
комп’ютерних мультимедійних технологій, кандидат технічних
наук, доцент.
Організаційні
засади
науково-дослідної
роботи
студентів за тематикою Multimedia.
ТАРАН Віктор Миколайович, старший викладач кафедри
комп’ютерних мультимедійних технологій.
Міжнародний ринок поліграфічних послуг та
перспективи виходу для українських виробників.
ШИБИЦЬКА Наталія Миколаївна, доцент кафедри
комп’ютерних мультимедійних технологій, кандидат технічних
наук, доцент.
Основні
напрями
розвитку
інформаційнокомунікаційних технології як шлях до євроінтеграції України.
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9. Міжнародний туризм
Керівник секції: ДУДНИК Іван Миколайович. доктор
географічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного
туризму і країнознавства.
ДУДНИК Іван Миколайович, доктор географічних наук,
професор, завідувач кафедри міжнародного туризму і
країнознавства.
БОРИСЮК Оксана Анатоліївна, доцент кафедри
міжнародного туризму та країнознавства, к.геогр.н.
Про роль регіональних студій в професійній підготовці
фахівців з міжнародних відносин.
БЕРКОВА
Оксана
Петрівна,
доцент
кафедри
міжнародного туризму та країнознавства, к.е.н.
Роль економічної стратегії в туристичному бізнесі.
МАРХОНОС Світлана Миколаївна, доцент кафедри
міжнародного туризму та країнознавства к.геогр.н.
ТУРЛО Наталія Платонівна, доцент кафедри економіки
підприємства та менеджменту.
Health resort complex as a component of development of
medical tourism in ukraine.
ПЕСТУШКО
Валерій
Юрійович,
кандидат
географічних наук (Національний авіаційний університет,
м. Київ).
Вплив пандемії короновірсу (covid 2019) на розвиток
туризму
ТКАЧУК Леоніла Миколаївна, доцент кафедри
міжнародного туризму і країнознавства кандидат географічних
наук, доцент.
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КАТАНОЙ Анастасія Даніелівна, студент спеціальність
туризм.
Створення бренду міста як ефективний інструмент
його позиціювання на міжнародному туристичному ринку.
САГІРОВА Аліна Спартаківна, доцент, кафедри
туризму, кандидат економічних наук, доцент.
Пріоритети забезпечення міжнародної банківської
безпеки у дистанційному обслуговуванні ринку туристичних
послуг.
УВАРОВА Ганна Шевкетівна, доцент кафедри
міжнародного туризму та країнознавства, к.п.н., доцент.
Міжнародний туризм: сучасні тенденції і перспективи
розвитку.
ФОКІН Сергій Павлович, доцент кафедри міжнародного
туризму та країнознавства, кандидат педагогічних наук.
Міжнародний гральний бізнес як чинник розвитку
туризму.
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАНННЯ
СТУДЕНТИ

1. Гуманітарні виклики і міжнародне право
АЛЕКСАНЯН Д.А.
Міжнародний досвід та співробітництво держав щодо
запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих
злочинним шляхом.
БАБІЙЧУК Дмитро Юрійович.
Міжнародне право в умовах цифрових мереж комунікацій.
БЕЗРУЧКО Т.В.
Зобов’зання держави щодо забезпечення права на життя
в умовах збройного конфлікту у контексті рішень
європейського суду з прав людини.
БЛАЙДА Максим Анатолійович.
Застосування санкцій Радою Безпеки
збереження міжнародної безпеки.

ООН

для

ВОЛЯНЮК Артем Віталійович.
Європейський безпековий простір: сучасний стан та
актуальні загрози.
ГАЙЧЕНЯ Анастасія Вікторівна.
Проблематика застосування практики Європейського
суду з прав людини в національному судочинстві.
ГЛУЩЕНКО.І.В.
Forced labor as seen by ukrainian legislation and case law of
the european court of human rights.
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ГУСКА Світлана Вікторівна.
Основні напрями та особливості діяльності арбітражної
установи у Женеві.
ДАНЕЛЬСЬКИЙ Олексій Сергійович.
Імплементація Міжнародних Стандартів
Україні.
ДОБРЯНСЬКА М.А.
Європейські
стандарти
захисту
власності на комп’ютерні програми.

Праці

в

інтелектуальної

ЄВСТРАТЕНКО Данііл Віталійович.
Міжнародна система регулювання міжнародної міграції:
інституційні та правові питання.
ЗАВАЛЬКО Тетяна.
Проникнення під корпоративну вуаль" як механізм
притягнення до відповідальності учасників (засновників)
компанії.
ІВАНОВА Ольга Олегівна.
Еволюція становлення піратства та його вплив на
сучасне міжнародне морське право.
КАПІНУС М.І.
Законодавче врегулювання розслідування авіаційних подій
в Україні.
КОТА Яна Федорівна.
Роль Європейської конференції
розвитку вантажних авіаперевезень.

цивільної

авіації

у

КЕМІНЬ Олена Вікторівна.
Практика Міжнародного кримінального суду у справах
щодо воєнних злочинів проти дітей.
КІШОЯН Арміне Ашотівна.
Міжнародно-правовий аспект
вживання допінгу.
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відповідальності

за

КОНЯХІН Сергій Олександрович.
Досвід ОБСЄ в постконфліктному врегулюванні на
прикладі Косово.
КОЧЕРГІНА А.О.
Статус військових літаків та їх екіпажу над територією
іноземної держави у мирний час.
КОЗЛОВСЬКИЙ Максим Русланович.
Проблеми
регулювання
космічного
міжнародному праві.

туризму

у

ЛЕВЧЕНКО Анастасія Віталіївна.
Внутрішньодержавне регулювання смарт контрактів в
деяких країна.
МАТВІЙЧУК Сергій Володимирович.
Сучасні підходи до визначення суверенітету
міжнародному праві.

у

МЕЛЬНИЧЕНКО Мирослав Сергійович.
Роль СОТ у міжнародно-правовому регулюванню ринку
електрозв’язку.
МИШКОВСЬКА Роксолана Олександрівна.
Роль неурядових організацій у реалізації м'якої сили США.
ОЛЕКСЮК Д.М.
Вирішення арбітражних спорів за допомогою медіації.
ОНІЩЕНКО І.О.
Правова основа стандартів та принципів європейського
союзу у сфері діяльності засобів масової інформації.
ПЕРШИНА Анна Валеріївна.
Перспективи впровадження міжнародних стандартів
запобігання
гендерному
обумовленому
насильству
у
законодавство України.
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ПОБЄГУН Микита Вікторович.
Застосування принципу самобутнього зв'язку корінних
народів з землею та екологічними ресурсами в трибуналах.

суду.

ПРОСКУРНЯК С.В.
Правовий статус прокурора міжнародного кримінального

РИЖУК Юлія Вікторівна.
Медіація як ефективний засіб вирішення міжнародних
конфліктів.
СИДОРЕНКО С.С.
Захист Україною своїх інтересів у міжнародному суді
ООН в умовах агресії РФ проти України.
СВИСТУН Тарас Васильович.
Правове регулювання принципу автономії сторін в
законодавстві України.
СТРЕКОТЕНКО Лілія Вадимівна.
Звернення Україною до Європейського суду з прав людини
у зв’язку з агресією РФ проти України.
СИГИДИНЕНКО Д.В.
Права, обов’язки та відповідальність перевізника у
міжнародних
вантажних
перевезеннях
автомобільним
транспортом.
ХОМИЧ Вадим Віталійович.
Визначення об’єкту злочинів, що посягають на волю
особи.
ХОМЕНКО Микола Вікторович.
Актуальні проблеми імплементації норм міжнародного
права в законодавство України.
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ЦІНІВСЬКА Яна Василівна.
Правове регулювання шлюбно-сімейних
іноземним елементом в зарубіжних країнах.

відносин

з

ЛОГВИНЕНКО Я.О.
Особливості правового регулювання питань укладання та
розірвання шлюбу в міжнародному приватному праві за
Гаазькою конвенцією 1970 року.
ЯРМОЛЕНКО Владислав.
Міжнародні
стандарти
космічної діяльності.

36

регулювання

комерційної

2. Міжнародна інформація: вимір інформаційної безпеки
АНДРУЩЕНКО Наталія Василівна.
Проблеми реалізації діяльності комітету
використання космічного простору в мирних цілях.

ООН

з

БАТЮКОВ А.Н.
Український вектор зовнішньої політики ЄС: сучасний
стан та прогнози.
БАСОВА Катерина Андріївна.
Проект world community grid.
БУЛАНА Євгенія Анатоліївна.
Європейський Союз та Україна в умовах інформаційної
війни з Російською Федерацією.
БЕСПАЛОВА В.В.
ЦРУ як інструмент для реалізації зовнішньополітичних
цілей США.
БОРИСЕНКО К.А.
Етноконфесійні конфлікти у контексті міжнародної
безпеки.
БУРДІН П.П.
Darknet (даркнет)
політичного процесу.

як

інструмент

криміналізації

ВОЛЯНИК Владислава Ігорівна.
Застосування
міжнародних
стандартів
персональних даних в умовах пандемії COVID-19.

захисту

ГЛІМБОЦЬКА Юлія Анатоліївна.
Основні підходи до класифікації міжнародного тероризм.
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ГОГОЛЬ К.В.
Іслам як чинний цивілізаційного
реальність та перспективи.

вибору

Європи:

ЄРЬОМІНА Катерина.
Регіональне лідерство в міжнародних відносинах (на
прикладі Китаю).
ДАНИЛЮК Олександр Васильович.
Перспективи вступу України до ЄС.
КУЗНЕЦОВ І.К.
Релігійний Фактор
Ідентичності.

У

Формуванні

Європейської

ТОЛСТОЛЄСОВ В.А.
Гендерний чинник у політичному житті та прийнятті
політичних рішень.
КРИВОКЛУБ Вероніка Олександрівна,
ФЕЩЕНКО Анастасія Вікторівна.
Штучний інтелект: переваги та ризики.
МАЗУРОК Ярослава.
Демілітаризація прикордонної території та її роль у
забезпеченні національної безпеки.
МАСЛІЙ Марина Сергіївна.
Проблеми правового та етичного регулювання Інтернет
та цифрового простору.
МЕРЗЛІКІНА Анастасія Олександрівна.
Цифрова дипломатія як інструмент зовнішньої політики.
МИШКОВСЬКА Р.О.
Конкурентна розвідка та глибинний інтернет.
НАСІБОВИЧ Валентина Валеріївна,
ВОЛОШИНА Анастасія Едуардівна
Проблема космічного сміття в навколоземному просторі.
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ПАВЛЮК А.В.
Наслідки виходу великої Британії з ЄС для світу та
України.
ПАЛАМАРЧУК Д.О.
Пацифізм як інструмент
безпеки.

забезпечення

колективної

ПОТАПЕНКО Анна Дмитрівна.
Розвиток сонячної енергетики під впливом пандемії
COVID-19.
СИТНИК Аліна Романівна.
Інформаційний портал «Дія» як успішний крок до
«держави в смартфоні»
СТАВИЦЬКА Аліна Андріївна.
Сервіси
та
інструменти
Google:
застосування.

особливості

СТОЛЯРЕНКО Данило Олександрович.
Захід і російська агресія проти України: квазіліберальний
левіафан. Ц
УДОВЕНКО Ольга Андріївна.
“Наслідки "Brexit" для Великобританії та Європейського
Союзу”.
ФАЛЬКО Владислава Олександрівна,
МАСЮТА Іванна Вікторівна.
Міжнародна організація цивільної авіації як структурний
орган Організації Об’єднаних Націй.
ЯРЕМЕНКО Лілія Олександрівна,
ЧЕКМАК Валерія Іванівна.
Нейромережі та їхнє використання у сфері міжнародних
відносинах.
ЮДІНА Дарина Романівна.
Вихід великої Британії з ЄС: реальність і прогнози.
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3. Міжнародні економічні відносини: аспект безпеки
БАГДАСАРЯН Т.Г.
Аналіз розвитку креативної економіки у глобальному
масштабі.
ГОНЧАРЕНКО Карина Віталіївна.
Проблема захисту торгової марки та інтелектуальної
власності у модній індустрії світу.
ГОЛІВЕЦЬ О.Д.
ПІІ як драйвер розвитку окремого бізнесу так і регіонів.
ГОРОБЕЦЬ О.Г.
Covid-2019 як нова загроза світовій економіці.
ГЛУХОВСЬКА Б.В.
Україна й Європа: цінності та стандарти.
ГРУШОВЕНКО Я.А.
Аналіз української rtgs системи сеп.
МАНСУРІ Ель, ЗАГРА Альона.
Маркетингове середовище slow fashion руху.
ДЕМЧЕНКО А.В.
Пріоритети розвитку рекламних послуг у міжнародному
бізнесі.
ЕРСОЙ.Д.Р.
Універсальний тест на визначення основної мети як
(не)дієвий засіб боротьби з уникненням від оподаткування.
ЗАХАРЧУК В.І.
Пріоритети
міжнародного
економічного
співробітництва у сфері розвитку відновлюваної енергетики та
«зеленого бізнесу» в регіонах України.
ЗІНЧЕНКО К.О.
Північноамериканська зона вільної торгівлі (nafta-usmca).
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ІЛЬЧЕНКО А.О.
Креативна економіка
розвитку.

як

стратегія

національного

КОВАЛЬЧУК Т.В.
Вплив трудової міграції на економічну безпеку України
КОРЯВА Д.С.
Основні
тенденції
на
телекомунікаційних технологій

ринку

інформаційно-

ПЛАХТІЙ Валерія
Експорт в євроінтеграційному процесі України.
СВИСТУН А.В.
Кібербезпека: вимір
співробітництві.

сучасності

у

міжнародному

ТОРОПОВА Анастасія,
ПОЛТАВСЬКА Діана
Світова економічна криза 2020.
ПРОХОРОВА Н.В.
Роль ЗМІ і цифрової культури у політичних процесах.
ПРИТУЛА Ярослав Сергійович
Вплив ЗМІ під час передвиборчих кампаній.
ХОРУЖА Аліна Іванівна
Нормативно-правове регулювання фондового ринку в
Європейському Союзі.
ЧУБКО Ю.А.
Роль міжнародних економічних організацій у розвитку
світової економіки
ФЕЛІНСЬКА Еліна Едуардівна
Комунікаційне середовище курсів історії мод
ЯНЧЕНКОВА. К.І.
Сутність глобалізації у світлі світової продовольчої
проблеми.
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4. Роль ЗМІ і цифрової культури у політичних процесах
БЕЛЕЗЮК Сергій Іванович.
Використання в спортивній журналістиці нових методів
впливу на телеглядачів.
ВИШНЯКОВА Юлія Сергіївна.
«Міжнародна культурна грамотність
інтегрованого медіапростору»

у

межах

ВОЛНІНА Інна Олександрівна
Роль соціальних мереж у роботі сучасного журналіста.
ГАЛКА Лілія Володимирівна
Новотвори в сучасній українській мові.
ГАЩЕНКО Ірина
Самвидав як явище суспільно-політичного життя.
ГАФІЙЧУК А.С.
Мовленнєві процеси сучасного політичного дискурсу.
ГУЖИНА Олена Сергіївна
Актуальність пізнавально-розважальних телевізійних шоу
на всеукраїнському та міжнародному медіапросторі.
ГОРОВА Вікторія Борисівна
Місце і роль громадського телебачення в національному
телепросторі.
ГОЛОСКО Світлана.
Роль факту в журналістському розслідуванні.
ДАНИЛЬЧУК Надія Миколаївна.
Масова комунікація у сучасному суспільстві.
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ДЕХТЯРУК А.В.
Особливості висвітлення новин зі сфери шоу-бізнесу у
друкованих медіа.
КАЧУРА М.С.
Судова журналістика в Україні в контексті становлення
відкритої судової системи.
КОЛЕЖУК Д.Є.
Три модуси впливу у сторітелінгу: пафос, логос, етос.
КРАСНОВА Катерина Романівна.
Особливості створення медіаконтенту
Журналістська діяльність на сервісі.

на

youtube.

МАРТИНЧУК Ольга Володимирівна
Створення мультимедійного журналістського контенту.
МАЙДАНЮК Валентин.
Студентські видання. Актуальність
суспільно-політичного життя.

в

контексті

МАНЗЮК Дарина Василівна.
Технологія та етапи створення новинної програми.
МАСЛОВА О.О.
Роль онлайн медіа у просуванні свідомого споживання.
МЕЛЬНИК Олександра Валеріївна.
Застосування
ключових
жанрових
сюжетів
сторітеллінгу: приклади світових рекламних кампаній.

у

ОНИЩЕНКО А.М.
Диференціація авіаційної тематики в сучасних куль
турно-просвітницьких Instagram- та YouTube каналах.
ОПРИЩЕНКО Анастасія Антонівна.
Коміксна журналістика як потужна платформа для
висвітлення соціальних і політичних подій, її форми, та
класифікація.
43

ПРИТУЛА Ярослав Сергійович
Вплив ЗМІ під час передвиборчих кампаній.

часів.

ПИСАРЕНКО Аліна Олександрівна.
Народження кінематографу та презентація фільмів усіх
СОЛОВЙОВ Владислав Юрійович.
Інтерв’ю як тренд журналістики.

СОРОКА Ірина Юріївна.
«Специфіка та характерні ознаки розважальних програм
телепростору України».
СТАВНИЧА Яна Олександрівна.
Створення відеоблогу в соціальних мережах You Tube та
Instagram.
СТЕШЕНКО Данило Віталійович.
«Розробка авторського розважального відеоблогу, головні
аспекти створення YouTube-каналу».
ТАРАСЕВИЧ Дар'я Віталіївна.
Актуальність висвітлення соціальних проблем у масмедіа.
ТРОФІМОВА Діана Мирославівна.
Роль інтернету та соціальних мереж у професійній
діяльності журналіста.
НЕСТЕРЕНКО Костянтин Борисович.
Цензура Інтернету як порушення природного права на
інформацію.
РЕГОТУН Дарина Сергіївна.
Роль ЗМІ в період введення владою в державі надзвичайної
ситуації (на прикладі поширення пандемії коронавірусу в
Україні у 2020 році).
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ЦАРУК Д.Л.
Формування
позитивного
іміджу
міжнародному інформаційному просторі.

війни.

України

в

ЧЕКАНОВА Поліна Володимирівна.
Соціальні мережі як інструмент сучасної інформаційної
ФІЛІПЧУК В. Ю.
Мовні квоти на українському телебаченні та радіо.

ЧУБКО Ю.А.
Роль міжнародних економічних організацій у розвитку
світової економіки.
ЯРМАК Яна Юріївна.
Дезінформація в соціальних мережах: її види та роль в
формуванні хибної картини сприйняття світу.
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5. Роль глобальних процесів у формуванні рекламних та піар
комунікацій
БОГДАНОВА Людмила Володимирівна.
Специфіка взаємодії з цільовою аудиторією та
особливості її визначення під час просування бренду в мережі
інтернет.
БУХОНСЬКА Катерина Василівна.
Особливості проведення рекламних кампаній у соціальних
мережах.
ІЩЕНКО І.В.
Роль глобальних екологічних процесів у формуванні
рекламних та піар-комунікацій
ЛЕБЕЗКО А.К.
Ґендерні стереотипи в політичній рекламі.
МАСЛОВА Н.В.
Особливості та етапи розробки pr-стратегій для
просування бренду.
НІКОЛАЄВ Максим Костянтинович
Особливості виборчих кампаній в Україні.
ОВЧАРУК О.О.
Особливості каналів впливу на аудиторію в соціальній
мережі instagram.
ТИМОЩУК Ангеліна Сергіївна
Новітні комунікативні технології
соціальних мережах.

у

просуванні

ТКАЧ Карина Миколаївна
Роль кросмедійності у суспільному споживанні.
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в

ФЕЛІНСЬКА Еліна Едуардівна
Комунікаційне середовище курсів історії моди.
ХРАПАЧ В. М.
Рекламні особливості президентських виборчих кампаній
2014 і 2019 років.
ЩЕРБИЦЬКА Катерина Андріївна
Порівняльний аналіз політичної реклами в Україні та
Польщі.
ЮРЧЕНКО Анастасія Сергіївна
Актуальні стратегії та тренди просування локальних
брендів в Україні.
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6. Інформаційно-комунікаційні технології у міжнародних
відносинах
АВРАМЕНКО Олександр
Довідкові видання: Світовий досвід оформлення.
БЄЛЄНКО Надія
Міжнародні стандарти
практикумів.

оформлення

лабораторних

БОСЮК Дарина Сергіївна
Використання інструментів електронної участі громадян
у діяльності міжнародних організацій.
БУТОВИЧ Валентин Олександрович
Системні і безпечні кольори для поліграфічної реклами.
ВІЗЕР Марта Олегівна
Напрями застосування інформаційно-комунікаційних
технологій у реалізації міжнародної діяльності.
ВЛАСЮК Іванна Анатоліївна.
Переваги та недоліки використання месенджерів у
системі міжнародних відносин.
ГОЛУБ’ЯТНИКОВ Олександр Сергійович
Технології створення віртуальних турів та віртуальних
музеїв.
ГУМЕНЮК Богдана Сергіївна
Технологія нічної цифрової фотозйомки.
ДЕНИСЕНКО Дмитро
Відеоконференції як сучасний
міжнародних відносин.
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інструмент

реалізації

КОБЗАРЕНКО Станіслав Євгенійович
Сучасний
стан
стандартизації
мультимедійних видань.

електронних

КОРЗІНА Анастасія
Світова історія розвитку довідкових видань.
МИСАКОВЕЦЬ Каріна Іванівна
Інформаційно-комунікативні технології як один з
найважливіших
факторів
формування
інформаційного
суспільства.
НЕДЗА Анатолій
Актуальні кіберзагрози сучасного середовища.
НОНІК Анастасія
Світові тенденції оформлення навчальної літератури.
СИВОКІНЬ Олена
Бібліографічний покажчик:
складання.

Міжнародні

стандарти

ТИМОЩУК Катерина
Напрями використання інформаційно-комунікаційних
технологій у забезпеченні Міжнародної діяльності
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7.Міжнародний туризм
БЕРКОВА Оксана Петрівна,
ВАГА Марина Михайлівна
Моніторинг ринку медичного туризму в Україні та світі.
КОВАЛЕНКО Аліна Віталіївна,
ТКАЧУК Леоніла Миколаївна
Овертуризм: локальні проблеми та глобальні рішення.
ЛЯШОК Дар’я Костянтинівна,
КАЧУК Леоніла Миколаївна
Геополітичний чинник у розвитку туризму в ПівденноСхідній Азії.
ПУСТОВА Оксана Ігорівна
Види туризму в Дунайському єврорегіоні: сучасний стан і
перспективи розвитку.
РЕШОТКІНА Олена Андріївна,
БЕРКОВА Оксана Петрівна.
Роль паблік рілейшинз в туристичному бізнесі.
САВИЦЬКА Анастасія Олегівна
Туристичні проєкти в Карпатському регіоні.
СУКАЧ Поліна Володимирівна
Особливості розвитку подієвого туризму ПівденноСхідної Азії.
ТОМИН Анна Степанівна
Використання рекреаційного потенціалу басейну річки
Дунай для розвитку туризму.

індії.

ТЕРЕЩУК Е.С.
Актуальні тенденції розвитку міжнародного туризму в

ЧОЧУА А.Г.
Сучасний стан авіаперевезень в умовах пандемії COVID-19.
ЗАСІДАННЯ P
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