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Всеукраїнська наукова конференція 

«ЕТНОПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ДИСКУРС І РЕАЛІЇ» 

Дата проведення  21 листопада 2019 року 

 

Місце проведення Інститут політичних і етнонаціональних 

досліджень  ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

Конференц-зал (к. 202). 

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 8. 
 

Дискусійні панелі конференції: 

1. Етнополітика в Україні: здобутки, виклики, перспективи. 

2. Проблеми української національної ідентичності. 

3. Етнополітичні аспекти міграційної політики.  

4. Конфесійна ситуація у контекстах етнополітики. 
 

Регламент роботи конференції: 

Реєстрація учасників  –  9:00 – 10:00 

Відкриття конференції – 10:00 – 10:15 

Доповіді    – до 15 хв. 

Виступи в дискусії  – до 5 хв. 

Підведення підсумків  – до 10 хв. 

Кава-брейк    – 30 хв. 

 

Довідкова інформація: 

За результатами роботи конференції планується видання збірника 

наукових праць. 

Матеріали (орієнтовним обсягом 0,5 д.а.), оформлені згідно з 

вимогами до публікацій у фахових виданнях України (див. на сайті 

ІПіЕНД – http://ipiend.gov.ua/), надсилаються до 2 грудня 2019 р. 

(включно) електронною поштою на адресу Оргкомітету: 

valeriy.n12@gmail.com. 

За додатковою інформацією звертатися до секретаря 

Оргкомітету конференції Валерія Новородовського, тел.: 

+38(063)952-93-02, (044)285-96-92. 
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П Р О Г Р А М А 

Всеукраїнської наукової конференції 

«ЕТНОПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ДИСКУРС І РЕАЛІЇ» 

 

Відкриття конференції: 10:00 – 10:15 

 

Бородянський Володимир, міністр культури, молоді та спорту 

України. 

Рафальський Олег, доктор історичних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, директор Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

Аванесян Ашот, голова Ради національних спільнот України. 

 

Перша панель 

ЕТНОПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ, ВИКЛИКИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Модератор – Калакура Олег, доктор політичних наук, 

професор, провідний науковий співробітник Інституту політичних 

і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 

Доповіді:         10:15 – 10:45 

Етнополітика в Україні: здобутки, виклики, перспективи 

Юраш Андрій, кандидат політичних наук, директор Депар-

таменту у справах релігій та національностей Міністерства 

культури України 

 

Проблеми термінології законодавства,  

що регулює сферу етнополітики 

Котигоренко Віктор, доктор політичних наук, професор, 

завідувач відділу національних меншин Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України  

Дискусія        10:45 – 11:30 
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 Євтух Володимир, доктор історичних наук, професор, 

член-кореспондент НАН України, директор Інституту соціології, 

психології та соціальної комунікації Національного педагогічного 

університету ім. М.П.Драгоманова. 

 Трощинський Володимир,  доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики 

Національної академії державного управління при Президентові 

України. 

 Шаповал Юрій, доктор історичних наук, професор, 

головний науковий співробітник Інституту політичних і етно-

національних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 Капелюшний Валерій, доктор історичних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри 

етнології та краєзнавства Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка. 

 Попок Андрій, доктор наук з державного управління, про-

фесор, віце-президент Національної академії державного управ-

ління при Президентові України. 

 Тищенко Юлія, завідувач відділу етнонаціональних 

досліджень, реінтеграції та розвитку громадянського суспільства 

Національного інституту стратегічних досліджень. 

 Бевз Тетяна, доктор історичних наук, професор, головний 

науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 Бушанський Валентин, доктор політичних наук, 

головний науковий співробітник Інституту політичних і етно-

національних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 Римаренко Сергій, доктор політичних наук, головний 

науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 Роїк Наталя, кандидат політичних наук. 



 

4 

Друга панель 

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ  

Модератор – Майборода Олександр, доктор історичних наук, 

професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І.Ф.Кураса НАН України. 
 

Доповіді: 11:30 – 12:00 

Етнокультурна автономія як інститут забезпечення прав  

національних меншин: світовий досвід і Україна 

Кресіна Ірина, доктор політичних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії правових наук України, 

завідувач відділу правових проблем політології Інституту держави 

і права ім. В.М.Корецького НАН України. 

 

Питання мовної політики в Україні 

Кулик Володимир, доктор політичних наук, головний науковий 

співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

Дискусія   12:00 – 12:30 

 Степико Михайло, доктор філософських наук, професор, 

головний науковий співробітник Національного інституту 

стратегічних досліджень. 

 Рябчук Микола, кандидат політичних наук, провідний 

науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 Красівський Орест, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри європейської інтеграції та права Львівського 

регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. 

 Монолатій Іван, доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри політології Прикарпатського національного 

університету ім. Василя Стефаника. 
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 Медвідь Федір, кандидат філософських наук, докторант 

Міжрегіональної академії управління персоналом. 

 Гордієнко Михайло, кандидат політичних наук, доцент 

Яготинського інституту Міжрегіональної академії управління 

персоналом. 

 Каляєв Анатолій, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіональ-

ного інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. 

 Поліщук Юрій, доктор історичних наук, доцент, 

провідний науковий співробітник Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 Явір Віра, доктор політичних наук, старший науковий спів-

робітник Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. 

 Подольський Анатолій, кандидат історичних наук, 

провідний науковий співробітник, керівник Центру єврейської 

історії і культури Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 Дєдков Микола, кандидат історичний наук, професор 

кафедри українознавства та загальної мовної підготовки, декан 

гуманітарного факультету Національного університету 

«Запорізька політехніка». 

 Ніколаєць Юрій, доктор історичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 Козерод Олег, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 Набок Світлана, кандидат історичних наук, молодший 

науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 Новородовський Валерій, кандидат історичних наук, 

молодший науковий співробітник Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 
  

ПЕРЕРВА (кава-брейк): 12:30 – 13:00 
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Третя панель 

ЕТНОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

Модератор – Котигоренко Віктор, доктор політичних наук, 

професор, завідувач відділу національних меншин Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН 

України. 
 

Доповіді: 13:00 – 13:30 

Етнополітичний аспект міграційної політики 

Малиновська Олена, доктор наук з державного управління, 

головний науковий співробітник Національного інституту 

стратегічних досліджень. 
  

 

Міграційна політика в контексті етнополітичного розвитку 

Позняк Олексій, кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач сектору міграційних досліджень Інституту 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України. 

Дискусія:  13:30 – 14:00 

 Обушний Микола, доктор політичних наук, професор, 

директор Центру українознавства філософського факультету 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 

 Дерев’янко Сергій, доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри політичних інститутів та процесів Державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет ім. Василя Стефаника».  

 Шуст Наталія, доктор соціологічних наук, професор, 

професор кафедри цивільного права і процесу юридичного 

факультету Національного авіаційного університету. 

 Павленко Валерій, кандидат історичних наук, професор 

кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн  історичного 

факультету Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка. 

 Коцур Віталій, кандидат політичних наук, старший 

науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 
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 Красівський Денис, кандидат наук з державного 

управління, провідний науковий співробітник Інституту 

підготовки кадрів Державної служби зайнятості. 

 Ляшенко Олексій, кандидат історичних наук, науковий 

співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 Ковач Леся, кандидат політичних наук, науковий 

співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 Клюца Сергій, аспірант Національного інституту 

стратегічних досліджень. 

 

Четверта панель 

КОНФЕСІЙНА СИТУАЦІЯ У КОНТЕКСТАХ 

ЕТНОПОЛІТИКИ 

Модератор – Войналович Віктор, доктор політичних наук, 

професор, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних 

і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 
 

Доповіді: 14:00 – 14:30 

Релігійна свобода і національна безпека:  

політика воюючої держави у сфері свободи совісті 

Єленський Віктор, доктор філософських наук, директор Центру 

дослідження релігії Національного педагогічного університету ім. 

М.П. Драгоманова. 
 

Державна політика України щодо релігії та церкви: 

актуальні аспекти 

Владиченко Лариса, доктор філософських наук, заступник 

директора Департаменту у справах релігій та національностей 

Міністерства культури України. 

Дискусія: 14:30 – 15:15 

 Бондаренко Віктор, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри богослов’я та релігієзнавства Національного 

педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 
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 Здіорук Сергій, доктор філософських наук, доцент, 

провідний науковий співробітник Національного інституту 

стратегічних досліджень. 

 Папаяні Іван, кандидат філософських наук, доцент, 

начальник відділу моніторингу діяльності та реєстрації статутів 

релігійних організацій Департаменту у справах релігій та 

національностей Міністерства культури України. 

 Мороко Владислав, кандидат історичних наук, директор 

Департаменту культури, туризму, національностей та релігій 

Запорізької обласної державної адміністрації. 

 Кочан Наталія, кандидат філософських наук, старший 

науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 Латигіна Наталія, доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри філософських та соціальних наук Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

 Туров Ігор, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 Луценко Вікторія, кандидат наук з державного 

управління, головний спеціаліст відділу релігієзнавчо-аналітичної 

роботи Департаменту у справах релігій та національностей 

Міністерства культури України. 

 Перевезій Віталій, кандидат історичних наук, вчений 

секретар Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. 

І.Ф.Кураса НАН України. 

 Зарічанська Валентина, аспірантка Інституту політичних 

і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

 Хмільовська Ольга, провідний фахівець Національного 

інституту стратегічних досліджень. 

 

Підведення підсумків:   14:15 – 14:25 

 


