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Програма панельної дискусії: 

1. (Не)нові виклики світовому порядку. 
2. «Гібридна війна»  : зміна парадигми конфліктності чи зміна         
      системи цінностей. 
3. «Гібридна війна» : вижити і перемогти в історії, що    
      повторюється. 
 
Модератор – Вікторія Вдовиченко, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри романської філології та порівняльно-
типологічного мовознавства Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка,  директор ГО «Інститут 
політики та урядування». 

 
Місце проведення:  м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б,  аудиторія 227 

(зала засідань Вченої ради) 
 
Час проведення  –  10.00 – 12.00 
 
Робочі мови:   українська, італійська, англійська. 
 
Доповідь – 10 хвилин. 
Запитання, коментарі – до 5 хвилин. 

 
 

Координатори:  
 
Брайчевська Олена Андріївна – доцент, кандидат історичних наук;  
Вдовиченко Вікторія Андріївна – кандидат історичних наук;  
Слюсаренко Ірина Юріївна – доцент, кандидат історичних наук.  
 
м. Київ, вул. Тимошенка 13-б, ауд. 613. 
Контактний телефон: 485-20-68 



ВСТУПНЕ СЛОВО: 

 
Огнев’юк Віктор Олександрович – ректор Київського університету імені 
Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік Національної 
академії педагогічних наук. 
 

ВИСТУПИ: 
 
Альберті Франческо – політолог, професор Університету Тренто (Італія) 
маршал Фінансової гвардії м.Тренто.  
 
Жалоба Ігор Володимирович – завідувач кафедри дипломатичної і 
консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України, 
доктор історичних наук, професор, дослідник історії міжнародних відносин, 
історії комунікацій та транспорту. 
 
Киридон Алла Миколаївна – директор Державної наукової установи   
«Енциклопедичне видавництво», доктор історичних наук, професор, дослідник 
історії України, національної та історичної пам’яті. 

Перепелиця Григорій Миколайович – директор Інституту зовнішньої 
політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України, 
доктор політичних наук, професор, політолог, конфліктолог-міжнародник. 

Троян Сергій Станіславович – професор кафедри міжнародних відносин, 
інформації та регіональних студій Навчально-наукового Інституту міжнародних 
відносин Національного авіаційного університету, доктор історичних наук, 
професор, дослідник історії міжнародних відносин, зовнішньої політики 
України, історії та зовнішньої політики європейських країн. 

Яблонський Василь Миколайович – заступник директора Національного 
інституту стратегічних досліджень, кандидат історичних наук, доцент, 
дослідник  історії  України ХХ ст. та політичних технологій. 

Учасники дискусії: 

Баррезі Джанкарло  - президент Асоціації підприємців Італії в Україні. 

Віннікова Наталія Миколаївна – проректор з наукової роботи Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук. 

Виговська Ольга Сергіївна – завідувач лабораторії інтернаціоналізації вищої 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат політичних наук. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB


Грицяк Ігор Андрійович – декан Факультету права та міжнародних відносин 
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
доктор наук з державного управління, професор. 

Єременко Олена Володимирівна – директор Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор. 

Александрова Олена Станіславівна – декан Історико-філософського факультету 
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, 
професор. 

Горбань Олександр Володимирович – професор кафедри філософії Історико-
філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, 
доктор філософських наук, професор. 

Драч Оксана Олександрівна – професор кафедри всесвітньої історії Історико-
філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, 
доктор історичних наук, професор. 

Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна – завідувач кафедри публічного та 
приватного права Факультету права та міжнародних відносин Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, доцент.  

Брайчевська Олена Андріївна – доцент кафедри міжнародних відносин та 
міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент.  

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.  

Доценко Олена Леонідівна – доцент кафедри української мови Інституту 
філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних 
наук, доцент. 

Зверева Марина Анатоліївна – доцент кафедри романської філології та 
порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Бабенко Валерія Олегівна – викладач кафедри романської філології та 
порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 

Студенти спеціальностей «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, 
регіональні студії», «Історія», «Філологія. Мова та література італійська».  
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