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Секція 2. Cultural differences in business communication and the ways to 

overcome them 
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Секція 1. Cross-cultural business communication 

 
Керівник секції – к.пед.н., доцент Т.В.Глушко 

1) Кожин Дмитро, студент III курсу, ОА-2015 гр.  – 
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“Сross-cultural interaction as a factor of business success”; 

3) Смирнов Олександр, студент III курсу, 33 гр.  – “Work time 

all around the world”; 

4) Невзорова Олександра, студентка I курсу, 12 гр. – “Inter-

cultural communication peculiarities in business negotiations”; 

5) Кушнерьова Вікторія, студентка IІ курсу, 22 гр. – “The 

importance of cross-cultural communication in business”.  

6) Македонська Марія, студентка IV курсу, ФК-1014 гр. – 

“The importance of cross-cultural business communication”. 

7) Пігель Роксолана, студентка II курсу факультету 

адвокатури Національного Університету «Одеська Юридична 

академія» – “Keys to successful cross-cultural communications”; 

8) Кондратюк Ярослав, студент II курсу факультету 

адвокатури Національного Університету «Одеська Юридична 

академія» – “Engaging in cross-cultural business communication”. 

Секція 2. Cultural differences in business communication and the ways to 

overcome them 

Керівник секції – к.пед.н., доцент Н.С.Мушинська 

1) Соколовський Артем, студент І курсу, ФК-1417 гр. – “Some 

tips on barriers to cross-cultural business communication”; 

2) Білінський Петро, студент III курсу, ФК-6017 гр. – “The 

influence of racism on the development of international culture in 21 

century”; 



3)  Кулаксиз Надія, Заборська Марина, студентки III курсу, 

ОА-2015 гр. – “Some tips on business etiquette in Japan”; 

4) Гінкул Анастасія, студентка III курсу, ФК-6017 гр. – “The 

impact of cultural differences in international business”; 

5) Кришталь Владислав, Боднар Надія, Бааджи Юлія, 

студенти III курсу, ОА-2015 гр. – “The peculiarities of business 

communication in Italy”; 

6) Заворотнюк Ігор, студент III курсу, ОА-2015 гр. – “Business 

etiquette in Germany”; 

7) Маліновська Ірина, Карайван Олена, студентки ІІІ курсу, 

ФК-1115 гр. – “Intercultural communication in business negotiations”; 

8) Паску Марія, студентка II курсу, ФК-1316 гр. – “So many 

countries, so many business formalities”; 

9)  Гайтанжі Тетяна, Узун Ольга, студентки IV курсу, ФК-

1014 гр. – “Business etiquette in different countries of the world” 

10) Кюлафли Марія, студентка IV курсу, ОА-1814 гр. – “How to 

overcome cultural barriers at work”; 

11) Мирна Валерія, студентка IV курсу, ФК-1014 гр. – “Differences in 

companies’ culture on the example of America, France and China”; 

12) Ісенко Марія, студентка II курсу, 21 гр. – “Cultural differences in 

business communication and the ways to overcome them”; 

13) Рошко Катерина, студентка II курсу, 22 гр. – “Miscommunication in 

cross-cultural exchange”; 

14) Осадчук Ілля, студент II курсу факультету адвокатури 

Національного Університету «Одеська Юридична академія» – “Cultural 

differences in business communication”; 



15) Негода Настя, студентка II курсу факультету адвокатури 

Національного Університету «Одеська Юридична академія» – “How to 

Overcome Cross Cultural Communication in Business”; 

16) Головань Дмитро, студент II курсу факультету адвокатури 

Національного Університету «Одеська Юридична академія» – “Cultural 

Barriers to Communication”. 

Секція 3. Challenges of the globalization process and their influence on 

national cultures 

Керівник секції – к.пед.н., професор С.В.Боднар 

1) Мілева Олена, студентка ІІІ курсу, ФК-6017 гр. – “The 

impact of globalization on economics and society: pros and cons”; 

2)  Мушинській Сергій, студент I курсу, 1101 гр., ОНМУ 

«ОМА» – “Cultural globalization: its definition, factors and effects 

around the world”; 

3) Подгорна Анастасія, студентка ІІІ курсу, ФК-1115 гр. – 

“Globalization of Coca Cola Сompany: international marketing policy 

and strategies”; 

4) Бурлака Іван, студент I курсу, 1101 гр., ОНМУ «ОМА» – 

“The impact of globalization on Ukraine: problems and consequences”. 

5) Павлюк Ольга, Тюхтій Аліна,  студентки IV курсу, ФК-

1014 гр. – “Top Ten Cultural Risks For Global Business”. 

Секція 4. Smart-technologies in Ukraine and in the world, their role in 

uniting business communities 

Керівник секції – к.пед.н., доцент Н.Б.Беньковська 

1) Магурян Ярослав, студент III курсу, ФК-6017 гр. – “The internet of 

things as the phenomenon capable to reconstruct economic and public processes”; 

2) Мурадова Аділія, Воінова Ксенія, студентки IV курсу, ФК-1014 гр. – 

“Smart technologies as a basis of new society”; 

3) Кисса Марія, студентка I курсу, ОА-2217 гр. – “Smart education for 

smart society”; 



4) Москаленко Ярослав, Каржилова Мар’яна, студенти III курсу, ОА-

2015гр. – “3D printer as a part of smart technology”; 

5) Бабій Катерина, студентка IІІ курсу, ФК-1115 гр. – “Definition and 

examples of smart technologies in business communities”; 

6) Савалюк Ірина, студентка IІІ курсу, ФК-1115 гр. – “Smart 

technologies and agrarian business in Ukraine”; 

7) Стоянова Тетяна, Первелі Діана, студентки IІІ курсу, ФК-1115 гр. – 

“The best technologies of 2018”; 

8) Палиця Анастасія, студентка IІІ курсу, 33 гр. – “Concept and 

problems of smart-technology in Ukraine”; 

9) Шевченко Анжеліка, студентка II курсу факультету адвокатури 

Національного Університету «Одеська Юридична Академія» – “Smart 

technologies: 3D printer”; 

10) Заборовська Ольга, студентка II курсу факультету адвокатури 

Національного Університету «Одеська Юридична Академія» – “CNC router”; 

11) Півень Саша, студентка II курсу факультету адвокатури 

Національного Університету «Одеська Юридична Академія» – “What is an 

Arduino?” 
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Н.С.Мушинська. 
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