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Монаєнко Антон Олексійович – в.о. ректора 

Університету державної фіскальної служби України, доктор 

юридичних наук, професор, Заслужений юрист України 

Драган Олена Василівна – в.о. проректора з наукової 

роботи Університету державної фіскальної служби України, 

доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України 

Вступне слово 
 

Суліма Євген Миколайович – директор Навчально- 

наукового інституту гуманітарних наук Університету державної 

фіскальної служби України, член кореспондент НАПН України, 

доктор філософських наук, професор 

 
 

Модератори – Суліма Євген Миколайович 

Чупрій Леонід Васильович 

 
1. Біленчук П.Д., кандидат юридичних наук, професор 

Національного авіаційного університету, 

Малій М.І., директор правничої компанії ТОВ «АЮР- 
КОНСАЛТИНГ» 

Світоглядно-філософські засади національного 

безпекознавства в еру квантової електронної асиметрії 

2. Богдановський І.В., доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії та політології Університету 
державної фіскальної служби України 

Геополітичний вибір України в контексті цивілізаційного 

підходу 



3. Верховцева І.Г., доктор історичних наук, завідувач 

лабораторією з вивчення глобальних та цивілізаційних 

процесів Університету державної фіскальної служби України 

До методології вивчення глобалізаційних процесів у 

контексті глобальної історії 

4. Гай-Нижник П.П., доктор історичних наук, заступник 

директора Науково-дослідного інституту українознавства 
МОН України 

Соціогуманітарні аспекти національної безпеки в 

контексті глобальних геополітичних змін 

5. Гальченко С.І., кандидат історичних наук, доцент, заступник 

директора ННІ міжнародних відносин, історії та філософії 
Черкаського національного університету імені 

Б. Хмельницького 

Економічні відносини між СРСР і Веймарською 

республікою в 1922 – 1924 рр. 

6. Гордієнко М.Г., кандидат політичних наук, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін Яготинського інституту 

МАУП 

Інформаційні наративи як інструмент гібридної війни 
7. Громакова Н.Ю., кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри філософії та політології Університету державної 

фіскальної служби України 

Безпековий вимір ініціативи «Східне партнерство» 

Європейського Союзу 

8. Дарюс Юодіс, доктор гуманітарних наук, викладач 

Литовської військової академія імені генерала Іонаса 
Жемайтіса) 

Історія як наука і як політика в міжнародних відносинах 

(литовський досвід) 
9. Земзюліна Н.І., доктор історичних наук, професор, директор 

ННІ міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського 

національного університету імені Б. Хмельницького, 

Верховцева І.Г., доктор історичних наук, завідувач 

лабораторією з вивчення глобальних та цивілізаційних 

процесів Університету державної фіскальної служби України 

Глобальна історія як історіографічний тренд: до предмету 

студіювання 



10. Іванець А.В., кандидат історичних наук, громадський діяч, 

координатор Таврійської гуманітарної платформи 

Стратегічна витримка у вирішенні кримського питання: 

карабахський урок для України 

11. Іржавська А.П., кандидат історичних наук, викладач ННІ 

міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського 

національного університету імені Б. Хмельницького 

Колоніалізм як історичний феномен світової глобалізації 

12. Кан Ден Сік, доктор політичних наук, професор, завідувач 

кафедрою корейської філології Київського національного 

лінгвістичного університету 
Новий етап союзних відносин республіки Корея з США 

13. Краснодемська І.Й., кандидат історичних наук, завідувач 

відділу історичних студій Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України 

Окупація Криму Російською Федерацією в контексті 

геополітичної парадигми початку ХХІ ст. 

14. Льовкіна О.Г., доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри психології та соціології Університету 

державної фіскальної служби України, 

Мустафаєв Г.Ю., кандидат психологічних наук, доцент, 
професор кафедри психології та соціології Університету 

державної фіскальної служби України 

Україна як потенційний міст між цивілізаціями 

15. Медвідь Ф.М., кандидат філософських наук, професор МКА 

Національні інтереси України в умовах викликів 

регіоналізації та глобалізації 

16. Мурга Т.А., викладач Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця 

Концепт «свобода» в сучасному французькому соціально- 

філософському дискурсі 
17. Мухін І.М., кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії та політології Університету державної 

фіскальної служби України 

Еволюція поняття «сила» в міжнародних відносинах 

18. Настояща К.В., кандидат соціологічних наук, докторант 

кафедри галузевої соціології КНУ імені Тараса Шевченка 

Трансформація форм зайнятості в умовах глобалізації 



19. Овчаренко А.О., кандидат політичних наук, доцент ННІ 

міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського 

національного університету імені Б. Хмельницького 

Глобальна інформаційна інфраструктура 

20. Орлов В.М., кандидат історичних наук, провідний науковий 

співробітник Полтавського музею авіації і космонавтики 

Передвиборчі програми кандидатів на посаду президента 

України в 2019 р. через призму метамодернізму 

21. Полегкий О. М., доктор політичних наук, науковий директор 

Центру Публічної Дипломатії співробітник Відділу 

досліджень політичних комунікацій університету Антверпена  

Новий світовий порядок в епоху китайського 

домінування 

22. Ратинський В.В., кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту 

Тернопільського національного технічного університету імені 

І. Пулюя 

Туризм в умовах глобалізаційних процесів 

23. Ратніков М.І., кандидат політичних наук, викладач ННІ 

міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського 

національного університету імені Б. Хмельницького, 

Афанасьєва К.А., студентка ННІ міжнародних відносин, 

історії та філософії ЧНУ імені Б. Хмельницького 

Конкуренція між внутрішніми групами як предиктор 

зрушень у зовнішньополітичних позиціях 

24. Резник В.Ю., слухач Національної академії державного 

управління при Президентові України 

Інноваційні механізми публічної політики, спрямованої 

на забезпечення сталого розвитку міжрелігійних, 

міжконфесійних та державно-церковних відносин в 

умовах глобалізації 
25. Слюсаренко І.Ю., кандидат історичних наук, доцент, доцент 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Прогнози провідних українських аналітичних центрів 

щодо головних напрямів зовнішньої політики України на 

2021 рік 



26. Суліма Є.М., член-кореспондент НАПН України, доктор 

філософських наук, професор, директор ННІ гуманітарних 

наук Університету державної фіскальної служби України, 

Верховцева І.Г., доктор історичних наук, завідувач 

лабораторією з вивчення глобальних та цивілізаційних 

процесів Університету державної фіскальної служби України 

Долаючи фрагментарність уявлень про минуле: 

дослідницьке поле глобальної/звʼязаної/ транскультурної 

історії 
27. Сухушина О.В., кандидат історичних наук, доцент ННІ 

міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського 
національного університету імені Б. Хмельницького, 
Овчаренко О.І., кандидат історичних наук, доцент ННІ 
міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського 
національного університету імені Б. Хмельницького 
Проблеми інтеграції країн Балканського субрегіону в ЄС 
в умовах глобалізації 

28. Тітіка О.О., кандидат історичних наук, доцент ННІ 

міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського 
національного університету імені Б. Хмельницького 

Україна в світовій політиці глобальних 

трансформаційних процесів 
29. Тодоров І.Я., доктор політичних наук, професор кафедри 

міжнародних студій та суспільних комунікацій, директор 

навчально-дослідницького Центру міжнародної безпеки та 
євроатлантичної інтеграції Ужгородського національного 

університету 

Геополітичний сенс Міжмор’я в контексті російської 

агресії 
30. Фицик Л.А., кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені П. Тичини. 

Фицик І.Д., кандидат філософських наук, доцент кафедри 
соціальних та правових дисциплін Уманського державного 

педагогічного університету імені П. Тичини 

Культурний простір європейського глобального міста: 

сучасні тенденції 



31. Чмут А.В., кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри економіки, менеджменту і адміністрування 

Херсонського державного університету 

Сутність понять «геополітика» та «глобалізація» 

32. Чупрій Л.В., доктор політичних наук, доцент, в.о. завідувача 
кафедрою філософії та політології Університету державної 

фіскальної служби України 

Геополітична доктрина США в умовах глобалізації 

33. Бессонова М.М., кандидат історичних наук, доцент, доцент 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Антиамериканізм як глобальний феномен та його 

український вимір 
34. Попов В.Ю., доктор філософських  наук, професор, професор 

кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса  

Логічні засади прогнозування політичних процесів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами конференції планується видання 

електронного збірника тез доповідей учасників 

Вимоги до оформлення матеріалів 

 

Тези доповіді приймаються до 19 квітня 2021 р. 

Обсяг до 5 стор.формату А4 у текстовому редакторі Microsoft Word 

(*.doc; *.docx), орієнтація – книжкова; 

Поля з усіх сторін 20 мм; шрифт Times New Roman, розмір 

– 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 10 мм. Назва 

файлу повинна відповідати  імені  та прізвищу учасника конференції 

(наприклад, Соколенко_Олена.doc). Тези доповідей надсилати на 

електронну адресу Оргкомітету: 35.02@nusta.edu.ua 
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