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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

20 травня 2021 року 

Формат проведення конференції: он-лайн на платформі Google Meet 

час захід місце проведення 
14.45-15.00 Під’єднання учасників 

конференції до онлайн-

платформи проведення 

https://meet.google.com/zzf-vnmh-xjm 

 

15.00-15.15   Вітальне слово та обговорення 

формату роботи по секціях 

https://meet.google.com/zzf-vnmh-xjm 

15.15-18.00   Робота дискусійних платформ 

(секцій) 

 

Секція 1. Актуальні проблеми 

сучасних міжнародних відносин 
https://meet.google.com/heu-rzjk-rds 

Секція 2. Актуальні проблеми 

міжнародних відносин у Північній 

Америці 
https://meet.google.com/coh-uaxa-ftr 

Секція 3. Актуальні проблеми 

міжнародних відносин в Азії 
https://meet.google.com/qfb-yhya-tuf 

Секція 4. Актуальні проблеми 

міжнародних відносин в Європі 
https://meet.google.com/aad-zgfi-mye 

 

Секція 5. Україна та її участь у 

міжнародних процесах 
https://meet.google.com/cqd-obkn-jss 

Секція 6. Інформаційна політика 

держав та міжнародних 

організацій 
https://meet.google.com/ryw-dweh-

fuc?authuser=0  

Секція 7. Проблеми теорії і 

практики інформаційного 

суспільства 
https://meet.google.com/tks-otot-wfy 

Регламент виступів: 

Вітальне слово – 5 хвилин 

Доповідь на секції – до 10 хвилин 

Запитання та обговорення – до 5 хвилин  

https://meet.google.com/qfb-yhya-tuf
https://meet.google.com/aad-zgfi-mye
https://meet.google.com/cqd-obkn-jss


 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

Модератор:  

завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, доктор 

історичних наук, професор Жалоба Ігор Володимирович  

 

 

Вітальне слово:  

декан Факультету права та міжнародних відносин, доктор наук з 

державного управління, професор Грицяк Ігор Андрійович; 

 

відповідальна за наукову роботу Факультету права та міжнародних 

відносин, гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня 

«Суспільні комунікації», кандидат історичних наук, доцент Слюсаренко 

Ірина Юріївна; 

 

гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня «Регіональні 

студії», кандидат історичних наук, доцент Бессонова Марина Миколаївна. 

 

  

 



 

ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ ЗА НАПРЯМАМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 

Секція 1. Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин 

 

Модератори: 

завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, доктор 

історичних наук, професор Жалоба Ігор Володимирович, 

професор кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, 

Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу, доктор історичних 

наук, с.н.с. Цвєтков Олександр Глєбович 

 

Гриненко Юлія, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ЛОКАЛЬНИХ І 

РЕГІОНАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ ЕПОХИ БІПОЛЯРНОСТІ ТА ЇХ 

ВПЛИВ НА СУЧАСНУ СИСТЕМУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Жмурко Таїсія, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Зелений Данило, здобувач 2-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ТРИКУТНИК США-РОСІЯ-КНР У ПРОТИСТОЯННІ ЗА РОЛЬ 

ГЛОБАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СИЛИ 

 

Кирилюк Андрій, здобувач 1-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

КУЛЬТУРНО-ГУМАНІТАРНИЙ ТА ПУБЛІЧНИЙ ВИМІР ВІДНОСИН 

У ТРИКУТНИКУ УКРАЇНА-РУМУНІЯ-МОЛДОВА 



Коньок Яна, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня програма 

«Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та міжнародного 

права, Факультет права та міжнародних відносин Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ 

ПАЛАТ У СВІТІ 

 

Курохтіна Анастасія, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ПРОБЛЕМА НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ: ТЕНДЕНЦІЇ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 

Лугова Катерина, здобувачка 1-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Факультету 

міжнародної торгівлі і права Київського національного торговельно-

економічного університету. 

МІЖНАРОДНІ ПЕРЕГОВОРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН 

 

Магеррамова Еліна, здобувачка 1-го року навчання магістратури, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ФЕНОМЕН СЕПАРАТИЗМУ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

Тейшейра Тіна, здобувачка 1-го року навчання магістратури, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

РОЛЬ ТНК У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ НА ПРИКЛАДІ 

MICROSOFT CORPORATION І NESTLÉ 

 

Шахова Оксана, здобувачка 1-го року навчання магістратури, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЮВАННЯ ПОНЯТТЯ СЕПАРАТИЗМУ 

 



Секція 2. Актуальні проблеми міжнародних відносин у Північній Америці 

 

Модератори: 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, кандидат 

історичних наук, доцент  Бессонова Марина Миколаївна, 

старший викладач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, 

кандидат політичних наук Лісовська Мирослава Миколаївна 

 

Красатюк Дарія, здобувачка 2-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ПРАВИЙ ЕКСТРЕМІЗМ У США 

 

Свідер Дар’я, здобувачка 2-го року навчання бакалаврату, освітня програма 

«Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та міжнародного 

права, Факультет права та міжнародних відносин Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

ЕКОНОМІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО США З КРАЇНАМИ АЗІЙСЬКО - 

ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ЄС 

 

Плотніков Владислав, здобувач 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КАНАДИ У 

ХХІ ст. 

 

Діхтяр Анастасія, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ПОЗИЦІЇ США В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ 

 

Добридень Альона, здобувачка 1-го року навчання магістратури, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ДІЯЛЬНІСТЬ КАНАДИ В АРКТИЧНІЙ РАДІ 



 

Заліток Валерія, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА США НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Бистра Вікторія, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ІММІГРАЦІЙНИЙ ПЛАН ДЖО БАЙДЕНА: ПЕРЕДВИБОРЧИЙ 

ВИМІР 

 

Дорош Юлія, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня програма 

«Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та міжнародного 

права, Факультет права та міжнародних відносин Київського університету 

імені Бориса Грінченка.  

ІНСТРУМЕНТИ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ США У КРАЇНАХ 

ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ 

 

Главак Анна, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня програма 

«Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та міжнародного 

права, Факультет права та міжнародних відносин Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ СПІВПРАЦІ 

 



Секція 3. Актуальні проблеми міжнародних відносин в Азії 

 

Модератор – доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, 

кандидат історичних наук, доцент Брайчевська Олена Андріївна 

 

Любарець Діана, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ГЕОПОЛІТИЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОКТРИНИ «СТРАТЕГІЧНА 

ГЛИБИНА» В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ  ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

 

Ковальчук Анна, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ФІЛОСОФІЯ «МОТТАІНАЙ» ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯПОНІЇ 

 

Дігтяренко Олена, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

РОЛЬ ЖІНОК В ПОЛІТИКУМІ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ) 

  

Підручна Єлизавета, здобувачка 2-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПАРТНЕРИ СУЧАСНОЇ ЯПОНІЇ 

 

Шевченко Ірина, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

УРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ АРАБСЬКОГО СХОДУ. ІСЛАМ ЯК 

ФЕНОМЕН 

 



Секція 4. Актуальні проблеми міжнародних відносин в Європі 

 

Модератори: 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, кандидат 

історичних наук, доцент  Мельник Ганна Мирославівна, 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, кандидат 

історичних наук Вдовиченко Вікторія Андріївна. 

 

Кузьміна Анна, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

 

Робенко Катерина, здобувачка 2-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

УПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІДНОВЛЮВАНУ 

ЕНЕРГЕТИКУ: ДОСВІД НІДЕРЛАНДІВ 

 

Гаман Дар’я, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня програма 

«Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та міжнародного 

права, Факультет права та міжнародних відносин Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

НАГІРНО-КАРАБАСЬКИЙ КОНФЛІКТ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА 

СУЧАСНИЙ СТАН 

 

Рябокінь Олександра, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

БІЛІ КНИГИ, ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ 

ПОЛІТИКИ ФРН 21 СТОЛІТТЯ 

 

Іващенко Олександра, здoбувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

прoграма «Регioнальні студiї», кафедра мiжнародних вiдносин та 

мiжнародного права, Фaкультет прaва та мiжнарoдних вiднoсин Київського 

унiверситету iменi Бoриса Грінченка. 

ШЛЯХИ ПРOТИДІЇ ПОГЛИБЛЕННЮ IНТЕГРАЦІЇ 

ВЕЛИКОБРИТАНІЇ В ЄС 



 

Якименко Ксенія, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 



 

Секція 5. Україна та її участь у міжнародних процесах 

 

Модератори: 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, кандидат 

історичних наук, доцент  Слюсаренко Ірина Юріївна, 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, доктор права, 

кандидат юридичних наук, доцент Тимченко Ліліана Олексіївна. 

 

Долга Тетяна, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

РОЗВИТОК ГЕНДЕРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ 

 

Чабанюк Тетяна, здобувачка 1-го року навчання магістратури, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ЯДЕРНИЙ ЧИННИК У МІЛІТАРИЗАЦІЇ ОКУПОВАНОГО 

КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВУ 

 

Починок Вікторія, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

УКРАЇНИ 

 

Гаценко Анастасія, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка.  

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З НАТО ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Марчевська Олена, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ СПІВПРАЦЯ ЯК НАПРЯМ ПУБЛІЧНОЇ 

ДИПЛОМАТІЇ ФРН В УКРАЇНІ 



 

Гетманенко Катерина, здобувачка 2-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ІМІДЖ УКРАЇНИ В НІМЕЦЬКИХ ТА ТУРЕЦЬКИХ МАС-МЕДІА (2014 

РІК) 

 

Корюкін Віталій, здобувач 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

УКРАЇНСЬКО – ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ В 2015 – 2020 РР.  



Секція 6. Інформаційна політика держав та міжнародних організацій 

 

Модератори: 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, кандидат 

юридичних наук, доцент Братко Ірина Василівна, 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, кандидат 

юридичних наук, с.н.с. Ворошилова Інна Валеріївна 

 

Романюк Тетяна, студентка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ 

 

Ширшова Анна, здобувач 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Регіональні студії», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

РОЛЬ ООН У МІЖДЕРЖАВНИХ КОМУНІКАЦІЯХ З ПИТАНЬ 

ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Федоренко Вікторія, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА НЕУРЯДОВИХ ГУМАНІТАРНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ 

МІЖНАРОДНОГО КОМІТЕТУ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 

 

Сацюк Владислав, здобувач 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБСЄ 

 

Мазур Анна, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня програма 

«Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та міжнародного 

права, Факультет права та міжнародних відносин Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА МІЖНАРОДНУ ІНФОРМАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ 

ЮНЕСКО 



 

Черевичний Богдан, здобувач 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ТИПИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ, ЗАСТОСОВАНИХ РФ ПРОТИ 

УКРАЇНИ 

 

Шамчук Вадим, здобувач 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КАНАДИ 

 

Більовська Юлія, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», Кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

ПРОТИ УКРАЇНИ 

 

Міщенко Яна, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА США В XXI СТ. 



Секція 7. Проблеми теорії і практики інформаційного суспільства 

 

Модератори: 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, кандидат 

історичних наук Ілюк Тетяна Василівна,  

старший викладач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, 

кандидат наук з державного управління Пістракевич Олена Володимирівна 

 

 

Негода Анна, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня програма 

«Суспільні комунікації», Факультет права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ 

ДУМКИ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ) 

 

Безвербний Богдан, здобувач 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Гайова Вікторія, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ВИМІРІ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Павленко Аліса, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка.  

ТЕХНОЛОГІЇ МАНІПУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ В 

КОНТЕКСТІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

Андрусенко Михайло, здобувач 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

РОЛЬ МЕДІА ДИПЛОМАТІЇ В ПРОСУВАННІ 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ (НА ПРИКЛАДІ США) 



 

Свєчнікова Катерина, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ 

 

Зароба Катерина, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

ТЕХНОЛОГІЇ МАНІПУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ: 

ФЕНОМЕН ТІК ТОК 

 

Любенко Анастасія, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

СТАН ДОГОВІРНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ 

 

Антошкіна Катерина, здобувачка 4-го року навчання бакалаврату, освітня 

програма «Суспільні комунікації», Факультет права та міжнародних 

відносин Київського університету імені Бориса Грінченка. 

ЯК ПАНДЕМІЯ COVID-19 ВПЛИНУЛА НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК 

ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 


