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ПРОГРАМА:

9:00 – 9:50 – Реєстрація учасників (Центральний корпус університету)

10:00.– 10:50 –  Відкриття конференції (зала Вченої  ради університету,  І

поверх)

Ігор Пасічник, ректор Національного університету «Острозька академія», 

доктор психологічних наук, професор, Герой України

Вітальне слово співорганізаторів конференції

Володимир  Пилипчук, директор  Науково-дослідного  інституту

інформатики і  права, керівник Секції  правового забезпечення національної

безпеки  і  оборони  Національної  академії  правових  наук  України,  член-

кореспондент НАПрН України

Сергій  Кудінов, ректор  Національної  академії  Служби  безпеки  України,

кандидат юридичних наук, доцент, генерал-майор 

Олег  Шинкарук, ректор  Національної  академії  Державної  прикордонної

служби  України  ім.  Богдана  Хмельницького,  доктор  технічних  наук,

професор, генерал-майор

Вручення  грамот  викладачам  Національного  університету  «Острозька

академія»

Фотографування учасників конференції (аудиторія П5) 

Екскурсія 16:00-17:00 (Музей НаУОА)



ЗАСІДАННЯ CЕКЦІЙ:

Регламент: 
Доповіді – до 7 хвилин

Секція I. 11:00 – 12:30
(аудиторія П 5)

ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ
УКРАЇНИ» ЩОДО РОЗВИТКУ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ТА

СИСТЕМИ ДЕМОКРАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Модератори:

Іван Доронін,  кандидат юридичних наук, доцент, НДІ інформатики і права
НАПрН України

Володимир  Пилипчук,  член-кореспондент  НАПрН  України,  доктор
юридичних  наук,  професор,  Секція  права  національної  безпеки  та  військового
права НАПрН України

Володимир  Пилипчук,  член-кореспондент  НАПрН  України,  доктор
юридичних  наук,  професор,  Олена  Лебединська,  науковий  співробітник (НДІ
інформатики і права НАПрН України) 
«Особливості  організації  і  демократичного  контролю  діяльності  суб’єктів
сектору безпеки країн-членів ЄС і НАТО»  

Іван Доронін,  кандидат юридичних наук, доцент  (НДІ інформатики і права
НАПрН України) 
«Особливості систематизації права національної  безпеки у контексті розвитку
сектору безпеки і демократичного цивільного контролю» 

Надія  Гергало-Домбек,  ад’юнкт,  доктор  філософії (Центр  Східної  Європи
Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща) 
«Державна мова і національна безпека крізь призму гібридних загроз»

Дмитро Купрієнко,  доктор військових наук,  доцент (Національна академія
Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького) 
«Прикордонна безпека України: національний та міжнародний аспекти»

Віталій Лебедюк, кандидат наук з державного управління, доцент
(Національний університет «Острозька академія») 
«Спеціальність «Національна безпека»: зарубіжний досвід та Україна»

Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-
педагогічної роботи (Національний університет «Острозька академія»)
«Гібридний політичний порядок як виклик і загроза національній безпеці»

Олег  Шинкарук,  доктор  технічних  наук,  професор  (Національна  академія
Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького) 
«Досвід  провадження  освітньої  діяльності  у  галузі  національної  безпеки  у
Національній  академії  державної  прикордонної  служби  України  імені  Богдана
Хмельницького»



Микола  Микитюк,  кандидат  юридичних  наук,  доцент  (Інститут  УДО
України КНУ імені Тараса Шевченка) 
«До питання забезпечення державної охорони в Україні: адміністративно-правове
регулювання»

Ао  Лан,  викладачка  китайської  мови  в  НаУОА  (Китайська  Народна
Республіка) 
«China’s National Expenditures on Defense»

12.30 – 13.00 – перерва, кава-брейк 

Секція II. 13:00 – 15:30
(аудиторія П 5)

СТРАТЕГІЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ І ОКРЕМИХ
ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС ТА ЗАСОБИ ЇЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ

Модератори:

Анатолій  Марущак,  доктор  юридичних  наук,  професор,  Національна
академія Служби безпеки України.

Микола  Романов, доктор  юридичних  наук,  доцент,  Національний
університет «Острозька академія»

Сергій Кудінов, кандидат юридичних наук, доцент  (Національна академія
Служби безпеки України) 
«Протидія пропаганді як засобу гібридної війни РФ проти України»

Микола  Романов,  доктор  юридичних  наук,  доцент  (Національний
університет «Острозька академія») 
«Роль  і  місце  навчально-наукових  установ  України  у  проведенні  інформаційно-
психологічних операцій»

Анатолій  Марущак,  доктор  юридичних  наук,  професор  (Національна
академія Служби безпеки України) 
«Проблема визначення протиправності дезінформування суспільства» 

Юрій  Мацієвський, доктор  політичних  наук,  професор  (Національний
університет «Острозька академія») 
«Академічні дискурси війни на Донбасі» 

Тарас  Жовтенко, кандидат  політичних  наук,  доцент (Національний
університет «Острозька академія») 

«Доктрина Герасимова 2.0» і нова стратегія НАТО в протидії «гібридному»
російському сценарію» 

Людмила Кульчицька, співробітниця СБУ (Служба безпеки України) 
«Обмеження  таємниці  листування  та  телефонних  розмов  військовими
формуваннями»

Станіслав  Шептуховський, кандидат  юридичних  наук  (Служба  безпеки
України) 
«Кримінально-правова протидія незаконним воєнізованим формуванням»



Юрій Луценко, кандидат юридичних наук (Національна академія Служби
безпеки України) 

«Окремі  питання  удосконалення  та розвитку  державної  політики  у  сфері
охорони воєнної безпеки України» 

Олег Ганьба, кандидат юридичних наук (Національна академія Державної
прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького) 
«Прикордонна  безпека  як  складова  національної  безпеки  України:  поняття  та
сутність»

Анатолій  Мініч, кандидат  філософських  наук  (Національний  університет
«Острозька академія») 
«Російсько-українська інформаційна війна і університет»

Андрій Семенович, кандидат політичних наук (Національний університет
«Острозька академія») 
«Роль і місце журналістів в інформаційному протистоянні з РФ»

Олег  Санжаревський, кандидат  історичних  наук,  доцент  (Національний
університет «Острозька академія») 
«Російський вплив на парамілітарні організації республіки Білорусь»

Наталія  Малиновська, кандидатка  політичних  наук  (Національний
університет «Острозька академія») 
«Стратегія інформаційної реінтеграції Криму в публічній політиці України»

Роман Трофименко, офіцер (Служба безпеки України) 
«Організаційно-правові аспекти реформування СБУ» 

Анатолій  Тарасюк, кандидат  юридичних  наук  (Національна  академія
Служби безпеки України) 
«Пріоритетні питання забезпечення кібербезпеки України»

Сергій  Кардаш,  магістр  політології,  викладач  (Національний  університет
«Острозька академія») 
«Солідарна пенсійна система в Україні: загроза національній безпеці?» 

Михайло Мозоль, магістр політології, викладач (Національний університет
«Острозька академія») 
«Електоральний клієнтелізм як загроза політичній стабільності» 

Вадим Дашкель, курсант (Національна академія Служби безпеки України)
«Українсько-російська «гібридна війна»».

Владислав  Петняк, курсант  (Національна  академія  Служби  безпеки
України)  «Розвідувальні  програми  спостереження  за  системами  зв’язку  як
складова системи національної безпеки держави: міжнародний досвід»

Леонід  Піщук, курсант  (Національна  академія  Служби  безпеки  України)
«Розвиток сектору національної безпеки і оборони в сучасних умовах»

Владислав  Плотнік, курсант  (Національна  академія  Служби  безпеки
України)  «Використання православного фундаменталізму як одного із елементів
ведення «гібридної війни»

Микола Тхорик, курсант (Національна академія Служби безпеки України)
«Сепаратизм як основна загроза національній безпеці України» 

Марія  Белкот, студентка  спеціальності  «національна  безпека»
(Національний університет «Острозька академія»)
 «Приклад  спеціальної  інформаційно-психологічної  операції  РФ  «Бій  за  ЄС.
Нідерланди проти Асоціації»



Левківська  Надія,  студентка  спеціальності  «національна  безпека»
(Національний університет «Острозька академія»)  
«Збільшення  впливу  мас-медіа  шляхом  впровадження  психологічного  аспекту
маніпулювання».

Караван  Анастасія, студентка  спеціальності  «національна  безпека»
(Національний університет «Острозька академія»)
 «Реформування ЗСУ: наскільки ми наблизилися до критеріїв НАТО?»

Слюсар  Софія,  студентка  спеціальності  «національна  безпека»
(Національний університет «Острозька академія»)
«Основні  риси  спеціальних  інформаційно-психологічних  операцій,  проведених
проти України з боку Російської Федерації у період з 2014 по 2018 роки».

Федорчук  Ніка,  студентка  спеціальності  «національна  безпека»
(Національний університет «Острозька академія»)
 «Особливості державної інформаційної політики протидії «гібридним загрозам»
в умовах воєнного конфлікту (на прикладі України)»

Федориніна  Ірина,  студентка  спеціальності  «національна  безпека»
(Національний університет «Острозька академія»)
 «НАБУ як суб’єкт забезпечення національної безпеки».

Осташко  Катерина,  студентка  спеціальності  «національна  безпека»
(Національний університет «Острозька академія»)
 «Інформаційно-психологічний  вплив  на  українське  суспільство  під  час
президентської кампанії 2019 року».

Стендові виступи:
Марія  Чеховська, доктор  економічних  наук,  професор;  Олена  Уфімцева,

кандидат  юридичинх  наук  (Національна  академія  Служби  безпеки  України)
«Формування  системи  стратегічних  комунікацій  між  Україною  та  НАТО  з
питань енергетичної безпеки»

Ігор  Авдошин,  доктор  юридичних  наук,  старший  науковий  співробітник
(Національна академія Служби безпеки України) 
«Зарубіжні  теоретичні  підходи  щодо  визначення  окремих  категорій  політики
національної безпеки»  

Володимир Артемов, доктор педагогічних наук, доцент; Віктор Євтушенко,
заступник директора Інституту (Національна академія Служби безпеки України) 
«Формування  феномену  професійної  відповідальності  викладача  закладу  вищої
освіти зі специфічними умовами навчання»

Анатолій  Баланда, доктор  економічних  наук,  професор (Національна
академія Служби безпеки України) 
«Тероризм  у  системі  загроз  національній  безпеці:  методичні  підходи  до
економічної оцінки збитків»

Анатолій  Гуз, доктор  історичних  наук,  професор  (Національна  академія
Служби безпеки України) 
«Професійні  компетенції  здобувачів  освіти  необхідні  для  сфери  національної
безпеки»

Ірина Шопіна, доктор юридичних наук (Львівський державний університет
внутрішніх  справ),  Юрій  Білоусов, кандидат  юридичних  наук,  професор
(Хмельницький університет управління та права) 
«Наукові школи військового права» 



Мирослав  Криштанович, доктор  наук  з  державного  управління,  доцент
(Національний університет «Львівська політехніка») 
«Воєнна безпека як об’єкт державної політики України» 

Надія Артюхова, кандидат юридичних наук  (Національна академія Служби
безпеки України) 
«Оперативна  обстановка  у  сфері  торговельно-економічного  співробітництва
України: основні тенденції та виклики»

Марина  Беланюк,  кандидат  юридичних  наук  (НДІ  інформатики  і  права
НАПрН України) 
«Проблема відновлення та функціонування військових судів в Україні» 

Павло  Богуцький, кандидат  юридичних  наук,  доцент  (НДІ  інформатики  і
права НАПрН України) 
«Система  військової  юстиції  України:  проблема  наукового  і  законодавчого
визначення»

Юрій  Ірха,  кандидат  юридичних  наук  (НДІ  інформатики  і  права  НАПрН
України) 
«Роль  та  місце  судів  в  системі  цивільного  демократичного  контролю  над
сектором безпеки і оборони»

Олена  Сказко, аспірантка  (НДІ  інформатики  і  права  НАПрН  України)
«Управління доменними іменами за умов деструктивних інформаційних впливів»

Оксана Балашова, магістр політології, аспірантка (Національний університет
«Острозька академія») 
«Політичні партії та національна безпека України: синергія чи дисбаланс?»

Роман  Мартинюк, кандидат  політичних  наук,  доцент  (Національний
університет «Острозька академія») 
«Проблемні  аспекти  реалізації  функції  президента  України  із  забезпечення
національної безпеки і оборони України»

Дмитро  Кундельський, магістр  політології,  аспірант  (Національний
університет «Острозька академія») 

«Від  трансформації  конфлікту  до  трансформації  миру:  гуманістичний
потенціал теорії Й.Гальтунга» 

Станіслав  Петров, кандидат  юридичних  наук  (Служба  безпеки  України)
«Системний підхід до проблеми кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної
інфраструктури» 

Наталія Варенья, кандидат юридичних наук (Національна академія Служби
безпеки України) 
«Щодо  підвищення  рівня  антитерористичної  компетенції  громадянського
суспільства при загрозі терористичного характеру»

Каміла  Гамаліна,  викладачка  (Національна  академія  Служби  безпеки
України) 
«Кібер-освіта – системоутворюючий фактор майбутнього національної безпеки:
досвід Ізраїлю»

Віталій Гребенюк, доктор юридичних наук  (Національна академія Служби
безпеки України) 
«Інформаційна складова гібридної війни Російської Федерації на Балканах» 

Андрій  Гринь, кандидат  технічних  наук,  доцент  (Національна  академія
Служби безпеки України) 
«Фoрмування  антитерoриcтичнoї  кoмпетентнocтi  на  ocнoвi  iнтеграцiйнoгo
пiдхoду»



Олександр Іванов, кандидат юридичних наук (Національна академія Служби
безпеки України) 
«Забезпечення міжнародної безпеки в Європі: історіографічний аспект» 

Юрій  Іванов, кандидат  юридичних  наук,  доцент  (Національна  академія
Служби безпеки України) 
«Правові аспекти застосування концепції критичної інфраструктури у кредитно-
банківській сфері»

Ірина Капленко, аспірантка (Національна академія Служби безпеки України)
«Особливості національного інформаційного простору у контексті забезпечення
національної безпеки»

Сергій Князєв, кандидат юридичних наук,  старший науковий співробітник
(Національна академія Служби безпеки України) 
«Загрози від несанкціонованого витоку інформації: сучасні світові тенденції»

Наталія  Кондрашова,  аспірантка  (Національна  академія  Служби  безпеки
України) 
«Правові засади виявлення Службою безпеки України загроз економічній безпеці
держави»

Валентина Форноляк, кандидат психологічних наук (Національна академія
Служби безпеки України) 
«Актуальні питання взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом в умовах операції
об’єднаних сил»

Олег  Луник, кандидат  історичних  наук  (Національна  академія  Державної
прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького) 
«Щодо впливу глобальних проблем на систему безпеки держави»

Олександр  Чередниченко,  кандидат  економічних  наук,  доцент  (Інститут
підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого) 
«Реформи в Україні як головна стратегія подолання загроз національної безпеки
держави на сучасному етапі її розвитку»

Віталій  Топольніцький, кандидат  юридичних  наук  (Національний
університет оборони України імені Івана Черняховського) 
«Стан  реалізації  рішень  Ради  національної  безпеки  і  оборони  України  в  сфері
оборони України»

Ігор  Коропатнік, доктор  юридичних  наук,  професор  (Військовий  інститут
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка) 
«Напрями удосконалення формування та реалізації воєнної політики України»

Станіслав  Онопрієнко, кандидат  юридичних  наук  (Військовий  інститут
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка) 
«Спеціальні інформаційні операції: пошук методологічно-правового підґрунтя»

Інна Остапенко, кандидат юридичних наук (Військовий інститут Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка) 
«Проблеми  адаптації  національного  військового  законодавства  до  правових
стандартів країн-членів Організації північноатлантичного договору»

Ірина  Кирилюк, кандидат  економічних  наук,  доцент;  Людмила  Чвертко,
кандидат  економічних  наук,  доцент  (Уманський  державний  педагогічний
університет ім. Павла Тичини) 
«Безпека у туризмі як чинник сталого розвитку туризму»

Анна Шмоткіна, аспірантка (Національна академія Служби безпеки України)
«Міжнародні  стандарти  обмеження  прав  особи  при  проведенні
антитерористичних операцій» 



Дмитро  Поліщук (Національна  академія  Служби  безпеки  України)
«Теоретико-правовий підхід до визначення поняття неурядова організація» 

Микола Шилін (Національна академія Служби безпеки України) 
«Проблеми розвитку у законодавстві України понятійно-категоріального апарату
національної безпеки»

В’ячеслав  Конський (Національна  академія  Служби  безпеки  України)
«Публічні  заклики  як  форма  об’єктивної  сторони  перешкоджання  законній
діяльності Збройних сил України та інших військових формувань»

Михайло Куцій (Національна академія Служби безпеки України) 
«Правові аспекти комунікації в конфіденційному співробітництві»

Юрій Ніщук (Національна академія Служби безпеки України) 
«Роль СБ України у забезпеченні безпеки об’єктів критичної інфраструктури та
протидії диверсійній діяльності»

Олена  Савинець,  (Військовий  інститут  Київського  національного
університету ім. Тараса Шевченка) 
«Правові аспекти забезпечення мобілізації Збройних сил України»

Сергій Стецюк (Військовий інститут Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка) 
«Історико-правові фактори в питаннях геополітики України»

Андрій Ярема (Військовий інститут Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка) 
«Національна безпека та оборона України в умовах сьогодення: системні виклики
та шляхи подолання»

Сергій Тарасов, кандидат військових наук (Центральний науково-дослідний
інститут Збройних Сил України) 
«Правові засади протидії корупції у військовій сфері»

Сергій  Крук, кандидат  педагогічних  наук  (Національний  університет
цивільного захисту України) 
«Особливості правового підґрунтя реалізації механізмів державного управління у
сфері національної безпеки» 

Олег  Кравчук, кандидат  юридичних  наук  (Хмельницький  університет
управління та права) 
«Розвиток криміналістики як засіб забезпечення державної безпеки та охорони
громадського порядку»

Андрій Крап, кандидат політичних наук, доцент (Національний університет
«Львівська політехніка») 
«Інформаційний суверенітет як складова  національної безпеки держави»

Віталій  Терещук, кандидат  політичних  наук,  доцент  (Чорноморський
національний університет ім. Петра Могили) 
«Концепт «єдиного інформаційного простору СНД» як інструмент забезпечення
медійного домінування РФ на пострадянському просторі» 

Тетяна Корнієнко, кандидат економічних наук, Оксана Вінницька, кандидат
економічних  наук,  доцент  (Уманський  державний  педагогічний  університет  ім.
Павла Тичини) 
«Основні засади формування національної безпеки держави» 

15:30 – 15:45 – підведення підсумків конференції (аудиторія П 5)
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