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У червні 2008 року в Ялті відбулась міжнародна науково-
практична конференція „Ольвійський форум – 2008: стратегії 
України в геополітичному просторі”. Її організували Миколаївський 
державний гуманітарний університет ім. П. Могили, Національний 
університет „Києво-Могилянська Академія”, Хмельницький 
національний університет, Одеський державний економічний 
університет, Український центру політичного менеджменту 
та інші освітні і наукові установи. 

Мета Форуму – окреслити основні стратегії геополітичного розвитку 
України в контексті сучасного українського державотворення.  

На пленарних засіданнях учасники конференції обговорили питання 
„Україна в пошуках національного наративу” та взяли участь в презентації 
двотомного видання „Поляки на півдні України: історія і сьогодення”.

В межах конференції відбулося засідання секції „Сучасна українська 
політика та державотворення: політологічні й соціологічні виміри світового 
і вітчизняного досвіду”. В її роботі взяли участь як досвідчені українські 
та зарубіжні вчені, так і молоді науковці. Було, зокрема, заслухано 
повідомлення доктора географічного факультету та регіональних студій 
Варшавського університету А. Гоктовського „Еволюція геополітичного 
значення Кримського півострова”. Вчений виклав свою точку зору на зміни 
геополітичної ролі Кримського півострова в його історичному розвитку.

Значне зацікавлення учасників Форуму викликала доповідь доктора 
політичних наук, ректора Ніжинського державного університету О. Бойка 
„Політичні маніпулятори: спроба типології”. Доповідач презентував також 
свою монографію з аналогічною назвою, в якій здійснено ґрунтовний аналіз 
основних рис суб’єктів маніпулятивного процесу як складової частини 
сучасного політичного життя.

В.  Фуртатов, директор Інституту державного управління 
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розповів про проблеми вдосконалення та розвитку кадрового забезпечення 
системи державного управління в Україні. Очолюваний ним Інститут 
працює, зокрема, над виробленням нових підходів до зміцнення 
співпраці університету з органами державного управління і місцевого 
самоврядування.

Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин 
та зовнішньої політики Миколаївського державного гуманітарного 
університету ім. П. Могили Ю. Седляр виступила з доповіддю „Контури 
нового світового порядку у теоретичному дискурсі міжнародно-політичної 
науки”. В цій доповіді, як і у виступі аспіранта кафедри державної служби 
цього ж університету Р. Чупріна „Участь громадськості у формуванні 
партійної політики: проблеми та перспективи”, було розглянуто складні 
питання визначення пріоритетних завдань внутрішньої політики 
української держави та її зовнішньополітичної стратегії.

На базі заслуханих доповідей та їх обговорення учасники конференції 
виробили відповідні рекомендації, які, разом з іншими матеріалами, 
видруковані в кількох збірках, які є фаховими виданнями у відповідних 
галузях науки.
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