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ПРАВОВА ХРОНІКА

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЛЬ І МІСЦЕ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ... СПЕЦСЛУЖБИ В ІСТОРІЇ  
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»

17 березня 2017 р. у Київському на-
ціональному університеті імені Тара-
са Шевченка відбулась Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Роль 
і місце національної спецслужби в іс-
торії українського державотворення». 
Організаторами конференції виступили 
Служба безпеки України та Київський 
національний університет імені Тараса 
Шевченка.

Відкрив конференцію і привітав 
її учасників доктор філософських наук, 
професор, академік Національної ака-
демії наук України, академік Націо-
нальної академії педагогічних наук 
України, заслужений працівник освіти 
України Л. В. Губерський.

У подальшому з вітальним словом 
виступили Голова Служби безпеки Укра-
їни генерал армії України В. С. Грицак; 
доктор технічних наук, професор, акаде-
мік Національної академії наук України, 
директор Національного інституту стра-
тегічних досліджень В. П. Горбулін; за-
ступник директора Офісу зв’язку НАТО 
в Україні А.- К. Б’єргене; заступник Гла-
ви Адміністрації Президента України, 
генерал-лейтенант В. В. Кондратюк; 
перший заступник Генерального проку-
рора України Д. А. Сторожук.

Пленарне засідання конференції роз-
почав голова Громадської ради з питань 
оновлення Служби безпеки України, 
радник Голови Служби безпеки Укра-
їни Я. Ю. Антонюк з доповіддю «Ци-
вільний контроль як запорука успішного 
реформування національної спецслужби 
та посилення її взаємодії з громадські-
стю». У подальшому з науковими допо-

відями виступили: заступник керівника 
Головного департаменту з питань на-
ціональної безпеки та оборони Адміні-
страції Президента України В. Т. Колес-
ник «Врегулювання питань організації 
та забезпечення охорони державної 
таємниці. Законодавчий аспект»; кан-
дидат юридичних наук, доцент ректор 
Національної академії Служби безпе-
ки України С. С. Кудінов «Національна 
спецслужба в українському державо-
творенні: проблеми сучасності та шля-
хи їх вирішення»; завідувач секретаріату 
Комітету Верховної Ради України з пи-
тань національної безпеки Т. І. Блистів 
«Демократичний цивільний контроль 
за діяльністю спецслужб»; доктор наук 
з державного управління, професор, за-
служений юрист України, начальник 
Управління реформування Служби без-
пеки України І. І. Мусієнко та співробіт-
ник Управління реформування Служби 
безпеки України А. О. Бодрунов «Ре-
формування СБ України у контексті 
Євроатлантичної інтеграції України»; 
доктор юридичних наук, професор, за-
служений діяч науки і техніки України 
завідувач кафедри правосуддя Київсько-
го національного університету імені 
Тараса Шевченка М. А. Погорецький 
«Про основні напрями реформування 
СБ України»; доктор юридичних наук, 
професор директор навчально-науко-
вого інституту Національної академії 
Служби безпеки України А. І. Марущак 
та кандидат юридичних наук, начальник 
департаменту Служби безпеки Украї-
ни О. Г. Петров «Інформаційна взаємо-
дія вітчизняної контррозвідки із громад-
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ськістю: теоретико-правові передумови 
і сучасність»; доктор юридичних наук, 
професор, співробітник Національ-
ної академії Служби безпеки Украї-
ни Г. В. Новицький «Щодо реалізації 
принципу змістовно-функціональної 
та організаційно-структурної єдності 
у процесі реформування СБ України».

Робота Всеукраїнської науково-прак-
тичної конференції «Роль і місце націо-
нальної спецслужби в історії українсько-
го державотворення» проходила в двох 
секціях: «Проблеми становлення україн-
ської національної спецслужби та шляхи 
їх подолання: наукова думка та фахове 
бачення» та «Національна спецслужба 
України сьогодні: погляд молодих вче-
них», участь в яких взяли представники 
правоохоронних органів (Служба без-
пеки України, Генеральна прокурори 
України), наукових установ (Київський 
національний університет імені Тара-
са Шевченка; Національна академія 
Служби безпеки України; Київський 
національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана; Національний 
університет оборони України імені Івана 
Черняховського; Хмельницький універ-

ситет управління та права; Університет 
економіки і права «КРОК»; Національ-
на академія внутрішніх справ України; 
Національна академія Державної при-
кордонної служби України ім. Богдана 
Хмельницького; Інститут підготовки 
юридичних кадрів для Служби безпеки 
України Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудрого; На-
ціональний інститут стратегічних дослі-
джень; Український науково-дослідний 
інститут спецтехніки та судових експер-
тиз Служби безпеки України; Інститут 
держави і права імені В. М. Корецького), 
громадських організацій (Громадська 
рада з питань оновлення Служби безпе-
ки України) та ін.

Підсумки проведення конференції 
були підведені доктором філософським 
наук, професором, академіком Націо-
нальної академії наук України, академі-
ком Національної академії педагогічних 
наук України, заслуженим працівником 
освіти України Л. В. Губерським.

Усі матеріали конференції були опу-
бліковані в науковому збірнику, з яким 
можна ознайомитися за цим посилан-
ням: http://science.univ.kiev.ua/sbu.pdf.


