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Сучасна міжнародна безпека: виклики глобалізації. Матеріали всеукраїнської 

науково-практичної конференції (29 березня 2018 року). − Х. : ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна, 2018. −138 с. 

До збірника матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції увійшли 

тези доповідей науковців, практичних діячів, викладачів та студентів, які 

займаються проблематикою міжнародної безпеки. Публікації висвітлюють 

теоретичні аспекти міжнародної безпеки; безпековий вимір практичного втілення 

національних інтересів держави на міжнародній арені, питання міжнародного 

публічного права у контексті міжнародної безпеки, а також зосереджено увагу на 

визначенні ролі та місця України у глобальній та регіональних системах 

міжнародної безпеки. 

У збірнику збережено стиль, орфографію, пунктуацію авторських текстів. 

Відповідальність за зміст доповідей несуть автори цих доповідей. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

11:00 – початок реєстрації 

11:30 – пленарне засідання 

12:00 – доповіді учасників конференції 

14:00 – підведення підсумків конференції 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Вітальне слово декана факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна, кандидата економічних наук, професора 

Сідорова Вадима Ігоровича 

Вітальне слово завідувача кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна, кандидата юридичних наук, доцента Новікової Людмили 

Вікторівни 
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Шамраєва Валентина Михайлівна – доктор політичних наук, професор 

кафедри відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 

Система глобальної безпеки: принципи та механізми функціонування 
 

Гавриленко Олександр Анатолійович – доктор юридичних наук, професор 

кафедри відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 

Мирне вирішення міжнародних спорів як засіб відвернення воєнної небезпеки 

у Стародавню добу  
 

Здоровко Сергій Федорович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 

Застосування сили в миротворчих операціях ООН 
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Солових Віталій Павлович  ̶  д.держ.упр., проф., професор кафедри політології 

та філософії Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

Сталий розвиток як складова сучасної глобальної концепції безпеки  
 

Олешко Олексій Миколайович  ̶  старший викладач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін Харківського інституту ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна академія 

управління персоналом». 

Корупція у державній владі – загроза національній безпеці країни: морально-

етичні аспекти 
 

Передерій Олександр Сергійович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

Проблематика реалізації інституту антикризового управління у практиці 

державного будівництва України 
 

Солових Євгенія Миколаївна – кандидат політичних наук, старший викладач 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна 

Російсько-українські відносини: подальші перспективи 
 

Рєзніков Валерій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна 

Співробітництво України та Угорщини: економічний та дипломатичний 

аспект 
 

Доценко Олена Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

Введення миротворчої місії ООН на Донбасі: проблеми та перспективи 
 

Файєр Олена Анатоліївна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

Страхування як інструмент забезпечення економічної безпеки держави на 

національному та міжнародному рівнях  
 

Меленцова Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна 

Інформація та методи забезпечення безпеки 
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Ганжа Денис Олегович – студент першого курсу спеціальності 
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Северокорейский кризис  ̶  угроза международной безопасности 
 

Dr. Stefan Kirchner - Associate Professor of Arctic Law, Arctic Centre, University 

of Lapland, Rovaniemi, Finland 

China’s ambitions in the Arctic 
 

Бобрышев Никита Михайлович – студент 3 курса группы УП-31 факультета 

международных экономических отношений и туристического бизнеса Харьковского 

национального университета им. В.Н. Каразина 

Модели международной безопасности в условиях глобализации: эволюция 

научных подходов 
 

Бутенко Анастасия Сергеевна – студентка 1 курса группы УМИ–11 факультета 

международных экономических отношений и туристического бизнеса Харьковского 

национального университета имени В.Н. Каразина 

Коллективная безопасность как вид международной безопасности 
 

Гоголь Млада Ростиславівна - студентка 3 курсу групи УМІ – 31 факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Інформаційна війна як аспект міжнародних відносин 
 

Григоренко Яна Олександрівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна 

Концепція безпеки згідно кодексу поведінки стосовно військово-політичних 

аспектів безпеки 
 

Євсєєв Олександр Петрович - кандидат юридичних наук, доцент, науковий 

консультант судді Конституційного Суду України 

Засудження сирійських військових злочинців національними судами 

іноземних держав як єдиний практичний шлях здійснення правосуддя для Сирії 
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Зінченко Олександра Ігорівна - студентка 3 курсу групи УМІ-31 факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна 

Соціальні мережі як джерела новітніх загроз інформаційній безпеці держави 
 

Кадук Наталя Іванівна - кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри 

глобалістики, євроінтеграції  та управління національною безпекою Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

Безпековий вимір забезпечення інтересів Європейського Союзу на 

міжнародній арені 
 

Коваль Валерій Петрович - директор юридичного департаменту Міністерства 

оборони України, полковник юстиції 

Законодавче забезпечення адміністративно-правового статусу 

військовослужбовців в умовах воєнного стану як чинник стабільності воєнної 

безпеки України 
 

Маркова Єлизавета Миколаївна - студентка групи УП-31 факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Захист зовнішньоекономічної діяльності держав як елемент міжнародної 

безпеки 
 

Медяник Ганна Євгеніївна - студентка 3 курсу групи УП-31 факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Ядерний фактор як елемент у системі загроз міжнародній безпеці 
 

Мельник Сергій Миколайович - начальник військово-юридичного факультету 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат 

юридичних наук, полковник юстиції 

Нормативно-правові засади удосконалення військового управління у 

контексті забезпечення воєнної безпеки України 
 

Міненко Юлія Вадимівна - студентка 3 курсу групи УП-32 факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Міжнародна миротворча діяльність України: проблеми і перспективи 
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Навроцький Олексій Олексійович - аспірант юридичного факультету 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Ювенальна юстиція в системі чинників забезпечення безпеки, прав і свобод 

дітей: зарубіжний досвід  
 

Новікова Людмила Вікторівна - завідувач кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки Харківського національного університету імені В. 

Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент 

Чернишова Лариса Олексіївна - доцент кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки Харківського національного університету імені В. 

Н. Каразіна, кандидат економічних наук, доцент 

Державна політика економічної безпеки України в умовах впливу глобальних 

загроз  
 

Пожидаєва Ірина Ігорівна - студентка групи УП-31 кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Харківського національного університету 

ім. В. Н. Каразіна 

Проблема торгівлі людьми в діяльності шлюбних агентств як загроза 

дотримання міжнародної безпеки 
 

Сологуб Юлия Сергеевна - студентка 1 курса группы УМИ-11 факультета 

международных экономических отношений и туристического бизнеса Харьковского 

национального университета имени В. Н. Каразина 

Реализация права на свободу слова как фактор, влияющий на 

международную безопасность 
 

Філоненко Лілія Сергіївна - студентка 3 курсу групи УП-32 факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського 

національного університету  імені В. Н. Каразіна 

Інформаційний тероризм як загроза глобальній міжнародній безпеці 
 

Хоружа Аліна Володимирівна - студентка 3 курсу групи УП–31 факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Щодо питання правомірності застосування гуманітарної інтервенції у 

міжнародному праві 
 

Шевцов Владислав Сергійович - студент 3 курсу групи УП-32 факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна 

Страхування кібер-ризиків як складова частина механізму підтримки 

міжнародної безпеки 



 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса організатора: 

 

61022, м. Харків, майдан Свободи 6,  

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,  

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, 

Кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки,  

к. 264, тел. (057) 705-10-59,  

e-mail: inter_law@karazin.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


