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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ 
 

9.30 – 10.00  Реєстрація учасників  

10.00 – 10.10 Вітальне слово організаторів  
10.10 – 12.20  Теоретична панель 

 
12.20 – 12.50  Перерва на каву 

12.50 – 14.00 Експертна панель 

 
14.00-14.15 Перерва на каву  

14.15-15.00  Студентська панель 
 

15.00 – 15.10 Підсумки 

 

 

 

ХРОНОМЕТРАЖ ВИСТУПІВ 

10 хв. Виступ на дискусійній панелі 

3 хв. Відповіді на питання 

20 хв. Підсумкова загальна дискусія після кожної панелі 

 

 

Організатори конференції 
 

 Кафедра політології НаУКМА 
 Інститут громадянської освіти імені Сергія Рябова НаУКМА  
 Фонд “Освіта для демократії”  
 Школа політичної аналітики НаУКМА  
 NPG  - ГО «Нова політична генерація» 
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ТЕОРЕТИЧНА ПАНЕЛЬ  

Частина І. 
 

КИСЕЛЬОВ Сергій Олегович 
 

 к. філос. наук, доцент, завідувач кафедри політології 
Національного університету «Києво-Могилянська 
академія»  

 
 Громадянське суспільство у контексті феномену 

популізму 
 

ГОМЗА Іван Анатолійович  к. політ. наук, доцент кафедри політології НаУКМА 
  

Популізм і страх занепаду спільноти: 
 взаємна інтенсифікація під час політичних криз 
 

БЕВЗ Тетяна Анатоліївна д. істор. наук, професор,  головний науковий 
співробітник Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса 
 

 Випробування електорату популізмом і зовнішніми 
втручаннями під час президентської виборчої кампанії 
2019 р. (на прикладі Сумської області) 
 

КАРМАЗІНА Марія Степанівна д. політ. наук, професор,  завідувачка відділом 
соціально-політичної історії Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса 
 

 Популізм еліти як загроза Українській державі та 
суспільству 
 

АМЕЛЬЧЕНКО Наталія 
Анатолівна 

к. філос. наук, доцент кафедри політології 
Національного університету «Києво-Могилянська  
академія» 
 

 Популізм як ознака кризи модерних ідеологій 
 

ДЕМ’ЯНЧУК Олександр 
Петрович 
 

д. політ. наук, професор кафедри політології 
Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» 

  
Роздуми про онлайн-державу та онлайн-суспільство  
(Харарі проти Зеленського) 

 
  



4 
 

ТЕОРЕТИЧНА ПАНЕЛЬ  

Частина ІІ. 
 

ЧАБАННА Маргарита 
Валеріївна 

  

к. політ. наук, доцент кафедри політології НаУКМА  

 Особливості інтерпретації соціальних прав виборцями як 
чинник популізму в українській політиці: радянський 
атавізм чи наслідок низького рівня добробуту 
населення? 
 

КУШНІРЕНКО Володимир  
Олександрович 

к. політ. наук, доцент кафедри політології НаУКМА 

 Особливості популізму в сучасних республіках Північно-
Східного Кавказу 
 

ІЩЕНКО Дмитро 
Володимирович 

к. істор. наук, ст. викладач кафедри політології НаУКМА 
 

 Популізм і міжнародні відносини: погляд на проблему 
 

ЗАБУЗОВА Оксана 
Володимирівна 

аспірантка НІжинського державного університету ім. М. 
Гоголя, провідний спеціаліст кафедри політології 
НаУКМА 

 
 Протидія популізму в міжнародних відносинах: 

 що може зробити університет? 
 

ЗЕЛЕНЬКО Галина Іванівна д. політ. наук, професор,  завідувачка відділом 
теоретичних і прикладних проблем політології Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. 
Кураса 
 

 Підстави популізму у старих і нових демократіях 
 

КОНОНЕНКО Наталія 
Вікторівна  

PhD, науковий співробітник ІПіЕНД НАН України 

 Цінності VS популізм чи цінності & популізм:  
базовий вибір української модернізації 
 

ЄРЄМЄЄВ Олександр 
Сергійович 

к. політ. наук, ст. викладач кафедри політології НаУКМА 

 Громадські рухи в Україні як потенційний інструмент 
популістів: на прикладі руху "Захистимо Протасів Яр" 
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ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 

Частина І. 

ЗУБРИЦЬКА Людмила 
Йосипівна 

к. політ. наук, Директор Інституту громадянської освіти 
імені Сергія Рябова НаУКМА 

  

Громадянська освіта як механізм протидії впливу 
популізму  
 

СЄРОВА Ірина Ігорівна  
 

к. ю. н., доцент, політичний консультант, фундатор 
«NPG» 

 Популізм в інформаційну епоху: причини та 
трансформації 

СОКОЛОВ Станіслав Юрійович Austrian embassy in Kyiv, press officer 

 Як медiа торують шлях популiзму 

ГАРАНЬ Олексій Васильович д. істор. наук, професор кафедри політології 
Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» 

 Розпуск Ради 2019: популізм і реакція громадянського 
суспільства 

ПРОКОПЧУК Дмитро 
Віталійович 

політичний консультант, радник віце-спікера Верховної 
Ради України 

 Концепція садопопулізму в українських реаліях 
 

Частина ІІ. 

НОВІЧКОВА Олександра 
Сергіївна 

ХОФ "Громадська альтернатива", м. Харків 

 Свобода мирних зібрань – межі популізму 
 та раціональності у політичному процесі в Україні 
 

ЯКУШИК Валентин 
Михайлович 

д. ю. н., професор кафедри політології НаУКМА 

 Конкуренція різних типів популізму в політичному 
процесі в Україні  в 2019 році 
 

МИХАЙЛИШИНА Дарія 
Станіславівна 

економіст Центру економічної стратегії 

 Як зробити українців менш вразливими до популізму? 
 

ОТЕНКО Наталія Михайлівна соціолог, Інститут соціології НАН України 
 Недосконалість і неефективність законодавства про 

Колективні договори і Угоди 
 

ГОРБАТЮК Микола 
Володимирович 

к. істор. наук, старший науковий співробітник відділу 
соціально-політичної історії Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН 
України 

 Популізм у діяльності регіональних політичних еліт 
 (на прикладі Вінниччини) 
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СТУДЕНТСЬКА ПАНЕЛЬ 
 

ПОБЕРЕЖНИК 
Артем Ярославович 

студент магістерської програми НПУ імені М. 
Драгоманова 

  
Популізм: політична практика чи ідеологія? 
 

МАРЦИНОВСЬКИЙ Максим 
Анатолійович 

Національний університет "Києво-Могилянська 
академія", студент 

  
Популізм і громадянське суспільство як засоби впливу 
на політикум 
 

МАЗНИЧЕНКО Богдан 
Олександрович 

Національний університет "Києво-Могилянська 
академія", студент магістерської програми 

  
Лівий та правий популізм на кейсах грецьких партій 
"Syriza" та "Golden Dawn" (може бути змінена в процесі 
узгодження) 
 

СУСЛОВ Антон KSE, студент магістерської програми 
 Політична просвіта у ЗМІ 

 
ШУЛІМОВ Станіслав KSE, студент магістерської програми 
 Доказова політика проти популізму 

 
ТЕЗИ ВИСТУПУ надсилати до 30 травня 2019 року на офіційну електронну пошту 
конференції: rchitannya@gmail.com.  
 

Технічні вимоги до оформлення тез доповідей: 
1. Матеріали подаються у форматі doc., редактор Microsoft Word; 
2. Загальний обсяг публікації – до 2 сторінок; 
3. Поля верхнє, нижнє, ліве та праве – 20 мм; шрифт – Times New Roman, розмір – 

12 pt, відступ – 1,25 см, інтервал між рядками – 1,0; 
4. Тези повинні мати таку структуру: 
 Ім’я та прізвище автора, вчене звання та науковий ступінь (у правому 

верхньому кутку) – (напівжирний курсив, розмір 12 pt, шрифт Times New 
Roman); далі нижче вказати повну назву навчального закладу (установи) – 
(розмір 12 pt, шрифт Times New Roman). 

 Через рядок – назва  (відцентрована, шрифт напівжирний, розмір 14 pt); через 
рядок, без переносів основний текст статті: шрифт Times New Roman розмір 
12 pt; міжрядковий інтервал – 1,0, відступ абзацу – 1,25; посилання у 
квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки 
через кому, напр., [1, с. 17]. 

 Наприкінці тексту вказати список використаних джерел в алфавітному 
порядку – курсивом, 12 pt, шрифтом Times New Roman, кожна позиція з нового 
рядка – розмір 11 pt, шрифтом Times New Roman. Список використаних 
джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015.  

 
ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ! 


