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Організаційний комітет 

 
Копійка В.В., д.політ.н., професор, директор Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

Мінгазутдінов І.О., к.і.н., доцент, Заступник директора з науково-педагогічної роботи, 

кандидат історичних наук; 

Кориневич А.О., к.ю.н., доцент, координатор з наукової роботи Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Ожеван М.А., д.філос.н., професор, головний науковий співробітник Національного інституту 

стратегічних досліджень; 

Рижков М.М., д.політ.н., професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Макаренко Є.А., д.політ.н., професор, професор кафедри міжнародної інформації Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Піпченко Н.О., д.політ.н., доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Погорська І.І., д.політ.н., старший науковий співробітник Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Піскорська Г.А., к.і.н., доцент, старший науковий співробітник Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
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ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

1 ЧЕРВНЯ, П’ЯТНИЦЯ 

 
10.00 – 10.30 Відкриття конференції, вступне слово, привітання учасникам 

 

КОПІЙКА В. В. Директор Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, професор, 

доктор політичних наук 
 

НЕМИРОВСЬКИЙ А.В. Народний депутат України VIII скликання 
 

БІДЕНКО А. І. Державний секретар Міністерства інформаційної політики 

України 
 

КУПЧИШИН О.М. Віце-президент Української асоціації зовнішньої політики 

України, Надзвичайний та Повноважний Посол України 
 

КРИВОНОС П.О. Генеральний директор Генеральної дирекції з обслуговування 

іноземних представництв Державного управління справами 
 

СОЛОВЕЙ А.А. Начальник Управління публічної дипломатії Міністерства 

закордонних справ України 
 

 

ТЕМАТИКА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Науковий дискурс міжнародних інформаційних відносин; 

2. Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах: теорія і практика; 

3. Політичні, економічні, правові, безпекові та інформаційні чинники міжнародних відносин; 

4. Модернізація зовнішньополітичної діяльності в умовах інноваційних зрушень; комунікативний 

інструментарій зовнішньої політики; 

5. Концептуальне і методологічне забезпечення, практика та перспективи освітньої діяльності за 

спеціальністю «Міжнародна інформація/Міжнародні комунікації».  

 

10.30 – 12.30 ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН ЗАСІДАННЯ 

 

МОДЕРАТОР РИЖКОВ М.М. 

Завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, професор, доктор політичних наук 
 

ВИСТУПИ: 
 

 

КОПІЙКА В. В. Директор Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, професор, 

доктор політичних наук 

Політика міжнародного співробітництва у зовнішній діяльності ЄС 
 

ОЖЕВАН М.А. Головний науковий співробітник відділу досліджень 

інформаційного суспільства та інформаційних стратегій 

Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України, професор, доктор філософських наук 
 

Електронна система охорони здоров’я: міжнародний дискурс українського реформування 
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ДУБОВ Д.В. Завідувач відділу інформаційної безпеки та розвитку 

інформаційного суспільства Національного інституту стратегічних 

досліджень при Президентові України, старший науковий 

співробітник, доктор політичних наук 
 

Досвід США та Великої Британії часів холодної війни щодо виявлення та протидії підривній 

комуністичній пропаганді 
 

ПЕТРОВ В.В. Керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО 

України, секретар Національного координаційного центру 

кібербезпеки при РНБО України, кандидат політичних наук 
 

Сучасна кібербезпека України 
 

БЕБИК В.М. Голова правління Всеукраїнської асоціації політичних наук 

професор, доктор політичних наук 
 

Інформаційний простір як театр військових дій 
 

ГУЛАЙ В.В. Завідувач кафедри міжнародної інформації Національний 

університет «Львівська політехніка», професор, доктор політичних 

наук 
 

Ризиковий потенціал реалізації Російською Федерацією стратегії гібридної війни в інформаційно-

комунікативному просторі європейських держав: на прикладі українсько-польських відносин 

2014-2018 рр. 
 

ПОСТОЛОВСЬКИЙ С.Р. Директор бюро політичних порад «Магда & Постоловський», 

аналітик бюро протидії гібридній війні 
 

Гібридна війна: новий вимір інформаційної агресії 
 

ЯКОВЕНКО Н.Л. Професор кафедри міжнародних організацій та дипломатичної 

служби Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук 
 

Кібербезпека України перед викликами гібридної війни 
 

РИЖКОВ М.М. Завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор політичних наук, професор 
 

Енергетична складова взаємодії України та США 
 

МАКАРЕНКО Є.А. Професор кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, професор, доктор політичних наук 
 

Трансформація інформаційної парадигми глобального розвитку у ХХІ ст.: 

інноваційні перспективи 
 

ТИХОМИРОВА Є.Б. Професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки, професор, доктор політичних наук 
 

Кліматична дипломатія: стратегія комунікації 
 

БРУСИЛОВСЬКА О.І. Завідувач кафедри міжнародних відносин Інституту соціальних 

наук Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова, професор, доктор політичних наук 
 

Політика пост-правди в пост-демократичній Росії: кейс 

«гібридної війни» проти України 
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РЖЕВСЬКА Н.Ф. Завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та 

регіональних студій Навчально-наукового інституту міжнародних 

відносин Національного авіаційного університету, доцент, доктор 

політичних наук 
 

Вплив геоінформаційного чинника на перебіг міжнародного конфлікту 
 

ФЕДУНЯК С.Г. Професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, доктор 

політичних наук 

Політичний вимір системи безпеки євроатлантичного простору і  

нових незалежних держав 
 

БУРДЯК В.І. Професор кафедри політології і державного управління 

Чернівецького національного університету, доктор політичних 

наук 

Моделі вирішення етнічних конфліктів сучасності: теоретичний аспект 
 

ПОГОРСЬКА І.І. Старший науковий співробітник Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор політичних наук 
 

Концепт «стратегiчної автономїi» у зoвнiшнiй полiтицi Єдиної Європи: потенцiал та 

практичнi iмперативи 
 

ВАСИЛЬЄВ О.А. Головний науковий співробітник, Державна установа «Інститут 

всесвітньої історії НАН України», доктор технічних наук 

Проблеми інтеграції країн на пострадянському просторі 
 

ЧЕКАЛЕНКО Л.Д. Професор Дипломатичної академії України при МЗС України, 

доктор політичних наук 
 

Центральна Азія: від демократії до тоталітаризму 
 

ДАНИЛЕНКО С.І. Завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та 

комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

доцент, доктор політичних наук 
 

Українська проблематика у польських медіа: між міфами і постправдою 
 

АНДРЄЄВА О.М. Професор кафедри міжнародної інформації Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук 
5 

Електронне урядування як шлях становлення громадянського суспільства 
 

МОСКАЛЕНКО Т.В.  Перший секретар Управління публічної дипломатії 

Міністерства закордонних справ України  
 

Діяльність МЗС України у сфері цифрової дипломатії  
 

ПІПЧЕНКО Н.О. Доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор політичних наук 
 

Політико-економічний аспект стратегічного партнерства України 
 

ХУАН ЦИНЬ Незалежний аналітик, кандидат політичних наук 
 

Информационная и кибербезопасность Китая:  

современное видение международной безопасности 
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СЕРБІНА Н.Ф. Доцент кафедри країнознавство Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат історичних наук 
 

Стратегічна культура України: теорія і практика 
 

СЕРБІНА К.Ю. Голова прес-центру Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

кандидат політичних наук 

Соціальні мережі як інструментарій здійснення близькосхідної  політики США 
 

ДОБРЖАНСЬКА О.Л. Доцент кафедри міжнародної інформації Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, кандидат політичних наук 

Базові критерії ефективної контрпропаганди 
 

ГАБРО І.В. Доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили, кандидат політичних наук 

Східноєвропейський напрям культурної дипломатії США 
 

ПІСКОРСЬКА Г.А. Старший науковий співробітник Інституту міжнародних 

відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, 

доцент, кандидат історичних наук 
 

Міжнародна інформація у системі міжнародних відносин: 

концептуальні та практичні аспекти 
 

БЄЛОУСОВА Н.Б. Доцент кафедри міжнародної інформації Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, кандидат політичних наук 
 

Парадигма «розумної сили» в сучасній системі міжнародних відносин 
 

КУЧМІЙ О.П. Доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат політичних наук 
 

Міжнародне гуманітарне співробітництво в умовах інформаційного протиборства 
 

ШЕВЧЕНКО О.В. Доцент кафедри міжнародних медіакомунікацій та 

комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

кандидат політичних наук, доцент 
 

Модернізація зовнішньої політики ЄС в умовах глобальної зміни клімату 
 

ФРОЛОВА О.М. Доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат політичних наук 
 

Глобалізаційні процеси в інформаційній сфері та їх вплив на новий світовий порядок 
 

ХЛИСТУН Г.Ю. Молодший науковий співробітник Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат політичних наук 
 

Медіаграмотність населення  

як один з ефективних засобів протистояння фейкам в медіа 
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ТЕРЕЩУК В.І. Доцент кафедри міжнародних відносин та суспільних 

комунікацій Університет економіки та права «КРОК», доцент, 

кандидат політичних наук 
 

Політико-інституціональні аспекти утворення  

Африканської регіональної медійної системи 
 

БІЛАН Н.І. Доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту 

журналістики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, доктор соціальних комунікацій 
 

Еволюція соціальних комунікацій в інформаційному суспільстві 
 

ОСТАП’ЯК В.І. Докторант кафедри міжнародних відносин Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат 

політичних наук 
 

Концептуальний вимір стратегічного партнерства 
 

РАТНІКОВ М.І. Незалежний експерт, кандидат політичних наук 

Місце і роль інструменту санкцій в сучасних міжнародних відносинах 
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