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Програма круглого столу 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

15 травня 2018 року 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, ауд. 604) 

 

 

Час проведення: 15.20–16.40 

 

 

Робочі мови: українська, польська 

 

 

Регламент: 

доповідь — 7–10 хв; 

виступ — до 5 хв; 

запитання, коментарі — до 3 хв. 



ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

15.20–15.30 

 

Грицяк Ігор Андрійович, декан Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 

доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки 

України 

 

ДОПОВІДІ 

 

15.30–16.30 

 

Агресія Російської Федерації як виклик українському суспільству і державі 

Жалоба Ігор Володимирович, завідувач кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор 

 

Співдоповідь Рафала Кані, декана Факультету права та адміністрування Вищої 

школи імені Павла Влодовіца в Плоцьку (Республіка Польща), доктора права 

 

Агресія Росії проти України: окремі аспекти зовнішньополітичного аналізу 

Цвєтков Олександр Глібович, професор кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор 

 

Агресія РФ проти України: міжнародно-правовий дискурс 



Тимченко Ліліана Олексіївна, професор кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Євроатлантична інтеграція — запорука відновлення безпеки України в 

умовах агресії Російської Федерації 

Пістракевич Олена Володимирівна, старший викладач кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з державного 

управління 

 

Інформаційна складова гібридної агресії Російської Федерації щодо України 

Бут Станіслав Анатолійович, старший викладач кафедри міжнародних відносин 

та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат політичних наук  

 

Агресія Російської Федерації проти України: позиція Польщі 

Антонюк Альона Василівна, студентка VІ курсу спеціальності «Міжнародні 

відносини, регіональні студії та суспільні комунікації» Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Науковий керівник: Жалоба Ігор Володимирович, завідувач 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету 

права та міжнародних відносин Київського університету імені 

Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор 

 

Антиукраїнська пропаганда Росії в українському та міжнародному просторі 



Масловська Юлія Віталіївна, студентка VІ курсу спеціальності «Міжнародні 

відносини, регіональні студії та суспільні комунікації» Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Науковий керівник: Цвєтков Олександр Глібович, професор 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету 

права та міжнародних відносин Київського університету імені 

Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор 

 

Інформаційні війни: теорія і практика ведення (на прикладі агресії 

Російської Федерації проти України) 

Кравченко Олена Андріївна, студентка VІ курсу спеціальності «Міжнародні 

відносини, регіональні студії та суспільні комунікації» Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Науковий керівник: Цвєтков Олександр Глібович, професор 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету 

права та міжнародних відносин Київського університету імені 

Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор 

 

Інформаційний тероризм як складова світової гібридної війни (на прикладі 

агресії Російської Федерації проти України) 

Коваль Світлана Юріївна, студентка VI курсу спеціальності «Міжнародні 

відносини, регіональні студії та суспільні комунікації» Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

 



Науковий керівник: Яблонський Василь Миколайович, заступник 

директора Національного інституту стратегічних досліджень, 

кандидат історичних наук, доцент 

 

Окупація Криму: наслідки та міжнародна оцінка 

Лещенко Людмила Петрівна, Тимошенко Ілона Миколаївна, студентки I курсу 

спеціальності «Право» Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

Науковий керівник: Чернега Андрій Петрович, доцент кафедри 

публічного та приватного права Факультету права та міжнародних 

відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Війна на Сході України: наслідки та міжнародна оцінка 

Чижевська Ольга Вікторівна, Чиж Дар’я Сергіївна, студентки I курсу 

спеціальності «Право» Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

Науковий керівник: Чернега Андрій Петрович, доцент кафедри 

публічного та приватного права Факультету права та міжнародних 

відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Правове урегулювання статусу полонених та заручників внаслідок 

міжнародного збройного конфлікту на Сході України та окупації АР Крим 



Музика Вікторія Павлівна, Кулик Анастасія Юріївна, студентки I курсу 

спеціальності «Право» Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

Науковий керівник: Чернега Андрій Петрович, доцент кафедри 

публічного та приватного права Факультету права та міжнародних 

відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Міжнародні установи та організації, що здійснюють нагляд за воєнною 

ситуацією на Сході України 

Насирова Владислава Володимирівна, Ворчакова Сніжана Євгеніївна, студентки 

I курсу спеціальності «Право» Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Науковий керівник: Чернега Андрій Петрович, доцент кафедри 

публічного та приватного права Факультету права та міжнародних 

відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

 

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ 

 

Брайчевська Олена Андріївна, доцент кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент 



Братко Ірина Василівна, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного 

права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені 

Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Лісовська Мирослава Миколаївна, старший викладач кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат політичних наук 

 

Мельник Ганна Мирославівна, доцент кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент 

Слюсаренко Ірина Юріївна, доцент кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент 

 

Студенти магістратури спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації, регіональні студії» 

 

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ 

16.30–16.40 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верстка підготовлена до друку в НМЦ видавничої діяльності  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Підписано до друку 00.05.2018 р. Формат 60х84/16. 

Ум. друк. арк. 00. Обл.-вид. арк. 00,00. Наклад 00 пр. Зам. № 0-00. 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка, 
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