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Організаційний комітет конференції 

 

Цепенда Ігор Євгенович – ректор Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, доктор 

політичних наук, професор 

Рафальський Олег Олексійович – директор Інституту 

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

України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних 

наук, професор 

Якубів Валентина Михайлівна – проректор з наукової роботи 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, доктор економічних наук, професор 

Шайгородський Юрій Жанович – заступник директора з 

наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, 

професор  

Зеленько Г алина Іванівна – завідувачка відділу теоретичних 

та прикладних проблем політології Інституту політичних і 

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

докторка політичних наук, професорка  

Калакура Олег Ярославович – головний науковий 

співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і 

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

доктор політичних наук, професор 

Кугутяк Микола Васильович – декан Факультету історії, 

політології і міжнародних відносин Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, доктор 

історичних наук, професор 

Климончук Василь Иосифович – завідувач кафедри 

політології Факультету історії, політології і міжнародних відносин 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, доктор політичних наук, професор  

Монолатій Іван Сергійович – професор кафедри політології 



Факультету історії, політології і міжнародних відносин 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, доктор політичних наук, професор 

Марчук Василь Васильович – завідувач кафедри політичних 

інститутів та процесів Факультету історії, політології і 

міжнародних відносин Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук, 

професор  

Липчук Оксана Іванівна – доцентка кафедри політології 

Факультету історії, політології і міжнародних відносин 

Прикарпатськогонаціонального, університету імені Василя 

Стефаника, кандидатка політичних наук 

Доцяк Ігор Іванович – доцент кафедри політології Факультету 

історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, кандидат 

політичних наук 

Москалюк Михайло Федорович – доцент кафедриполітології 

Факультету історії, політології і міжнародних відносин 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, кандидат політичних наук 

Ломака Іванна Іванівна – доцентка кафедри політології 

Факультету історії, політології і міжнародних відносин 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника кандидатка політичних наук (секретар конференції)



 

Регламент роботи  

27 травня 2021 

09.00–10.00 - реєстрація учасників конференції; 

10.00–13.00 - пленарне засідання; 

13.00–14.00 - перерва; 

14.00–18.00 - робота в секціях. 

28 травня 2021 р. 

10.00–12.00 - заключне пленарне засідання та підведення 

підсумків. 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Відкриття конференції та вітальне слово організаторів 

 

Ректор Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор 

Цепенда Ігор Євгенович 

Директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України, 

доктор історичних наук, професор Рафальський Олег 

Олексійович 

Декан Факультету історії, політології і міжнародних відносин, 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника доктор історичних наук, професор Кугутяк Микола 

Васильович 

Завідувач кафедри політології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, 

професор Климончук Василь Иосифович 

Завідувач кафедри політичних інститутів та процесів, 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, доктор політичних наук, професор Марчук Василь 

Васильович 

 



 

ДОПОВІДІ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

 

Шайгородський Юрій Жанович – заступник директора з 

наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, 

професор  

Особливості електоральної поведінки в умовах кризи суспільної 

довіри 

 

Балабан Ростислав Валерійович – кандидат політичних наук, 

старший науковий Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І. Ф. Кураса. 

Сучасні виклики: світ і Україна 

 

Калакура Олег Ярославович – доктор політичних наук, 

головний науковий співробітник відділу національних меншин 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса НАН України  

Соціокультурна складова розвитку українського Донбасу (до 

обговорення стратегії реінтеграції тимчасово окупованих 

територій). 

 

Щедрова Галина Петрівна – доктор політичних наук, 

професор, професор кафедри права, політології та міжнародних 

відносин Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро). 

Технології конкурентної боротьби політичних партій в 

сучасній Україні. 

 

Шипунов Геннадій Володимирович – доктор політичних наук, 

доцент, в.о. завідувача кафедри теорії та історії політичної науки 

філософського факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка 



 

«Ліво- праве» партійно - ідеологічного розмежування у 

посткомуністичних державах Центральної та Східної Європи: 

теоретико - методологічні засади дослідження 

 

Остапець Юрій Олександрович – доктор політичних наук, 

професор, декан Факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» 

Вплив місцевих виборів 2020 року на структурування партійного 

простору України:загальнонаціональний та регіональний виміри (на 

прикладі закарпатської області). 

 

Монолатій Іван Сергійович – доктор політичних наук, 

професор кафедри політології Факультету історії, політології і 

міжнародних відносин Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника  

Теорії Чорного лебедя і Сірого носорога у дослідженні 

особливостей західноукраїнської державності 1918-1923 рр. 

 

Дерев’янко Сергій Миронович - доктор політичних наук, 

професор кафедри політичних інститутів та процесів ДВНЗ 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

Нова редакція Закону України «Про політичні партії в Україні»: 

доцільність, перспективи та ймовірні наслідки прийняття 

Дискусія, обговорення. 

Підбиття підсумків пленарного засідання. 



 

 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

 

Теоретико-методологічні підходи до аналізу політичних 

процесів 

• Політичні інститути та процеси на сучасному етапі 

суспільного розвитку 

• Вибори та електоральні процеси в Україні та країнах 

Центрально-Східної Європи: глобальний і регіональний виміри 

Модератор: доктор політичних наук, професор - 

Климончук Василь Йосифович 

Теоретико-методологічні підходи до аналізу політичних 

процесів 

ВИСТУПАЮТЬ : 

Вдовичин Ігор Ярославович - доктор політичних наук, 

професор Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Ф. Фукуяма про сучасні загрози для демократичних практик. 

Кобець Юлія Василівна - кандидатка політичних наук, 

доцентка кафедри політичних інститутів та процесів 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

Березовська - Чміль Олена Борисівна - кандидатка політичних 

наук, доцентка кафедри політичних інститутів та процесів 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

Універсальні порівняння політичних систем із використанням 

кількісних методів дослідження. 

Сичова Яна Анатоліївна - аспірантка другого року навчання 

кафедри теорії та історії політичної науки Львівського 

національного університету імені Івана Франка, філософський 

факультет. 



 

Політика ідентичності як атрибут політичного процесу в 

теоріїМішеля Фуко. 

Чорний Олександр Олександрович - кандидат філософських 

наук, науковий співробітник відділу теорії та історії політичної 

науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. 

Кураса НАН України. 

Логіка і методологія планування у політиці і державному 

управлінні: від проблеми до концепції. 

Доцяк Ігор Іванович - кандидат політичних наук, доцент 

кафедри політології Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

Політична система України в умовах цифрових трансформацій: 

перспективи та виклики. 

Цікул Ірина Василівна - кандидатка політичних наук, доцентка 

кафедри політології та державного управління Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення політичної 

діяльності. 

Щербенко Едуард Васильович - кандидат філософських наук, 

науковий співробітник Інституту політичних і 

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

Товариш Хазяїн. Світова революція, «російські хлопчики» і Ленін як 

літературна маска. 

 

• Політичні інститути та процеси на сучасному етапі 

суспільного розвитку 

ВИСТУПАЮТЬ : 

Зеленько Галина Іванівна – доктор політичних наук, професор, 

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

НАН України. 

Чому у країнах ЦСЄ не сформувалися кланово-олігархічні 

політичні режими? 



 

Бевз Тетяна Анатоліївна – доктор історичних наук, професор, 

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

НАН України. 

Політична поведінка регіональної політичної еліти Сумської 

області (1999-2005 рр.) 

Ляшенко Тетяна Михайлівна – доктор політичних наук, 

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

НАН України. 

Роль політичної влади в сучасній політичній системі. 

Ротар Наталія Юріївна – доктор політичних наук, професор 

кафедри політології та державного управління Факультету історії, 

політології та міжнародних відносин Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

Непрозоре фінансування політичної діяльності в ЄС: пошук 

інструментів протидії. 

Горбатюк Микола Володимирович - кандидат історичних 

наук, старший науковий співробітник, Інститут політичних і 

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

Ціннісні орієнтири регіональної політичної еліти Вінниччини. 

Ковач Леся Леонідівна – кандидат історичних наук, Інститут 

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

України. 

Українсько-польське економічне співробітництво в умовах 

глобальних викликів. 

Дмитренко Олена Анатоліївна – аспірантка 4 курсу, відділу 

теоретичних та прикладних проблем політології Інституту 

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

України  

Неурядові сервісні організації у структурі третього сектору. 

Москалюк Михайло Федорович – кандидат політичних наук, 

доцент кафедри політології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 



 

Президентство в авторитарних державах пострадянського 

політичного простору: порівняльний аналіз становлення та 

функціонування. 

Мовчан Уляна Ігорівна - кандидат політичних наук, кафедра 

політології, Філософського факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

Приховані загрози реформи децентралізації в Україні. 

Кобута Лариса Петрівна - кандидатка політичних наук, 

доцентка кафедри політичних інститутів та процесів 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

Атрибутивна складова іміджу політичної партії. 

Драгомерецька Вікторія - аспірантка IV курсу ОР «Доктор 

філософії» кафедри політології Прикарпатського національного 

університету імені В. Стефаника. 

Консолідаціядемократії в країнах Вишеградської 

групи:суперечності та виклики. 

Арделі Олександра - аспірантка IV курсу ОР «Доктор 

філософії» кафедри політології  Прикарпатського національного 

університету імені В. Стефаника. 

Становлення демократії в постсоціалістичних країнах (на 

прикладі Чеської республіки). 

Масик Юлія Романівна - аспірантка II курсу ОР «Доктор 

філософії» кафедри політології Прикарпатського національного 

університету імені В. Стефаника. 

Формування та інституціоналізація політичної системи 

Естонії. 

Боринська Ольга Леонідівна - кандидатка політичних наук, 

доцентка кафедри публічного адміністрування Навчально-наукового 

Інституту міжнародних відносин та соціальних наук, МАУП. 

Вплив процесу глобалізації на розвиток інновацій.. 

Бойда А. В. - студент факультету історії, політології і 



 

міжнародних відносин Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

Інститут глави держави в Прибалтійських республіках: ґенеза 

та особливості функціонування. 

Миндреску Юлія Олексіївна - аспірант кафедри політології та 

державного управління Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича. 

Роль інститутів громадянського суспільства в реалізації 

антикорупційної політики України. 

•  

Вибори та електоральні процеси в Україні та країнах 

Центрально-Східної Європи: глобальний і регіональний виміри 

ВИСТУПАЮТЬ : 

Зан Михайло Петрович - кандидат історичних наук, доцент, 

докторант кафедри політології і державного управління, Факультету 

суспільних наук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

Політико-партійна сегментація в середовищі лідерів ромських 

громадських організацій Закарпаття за результатами місцевих 

виборів 2020 року. 

Зарічанська Валентина Володимирівна – аспірантака III 

курсу, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса НАН України, відділу етнополітологи (науковий 

керівник д.політ.н., проф. Войналович В. А.). 

Консолідаційний потенціал вітчизняного релігійного комплексу в 

суспільних уявленнях громадян Заходу України. 

Кобута Степан Йосипович - кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України і методики викладання історії 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

Вибори 1990 р. до місцевих рад на Прикарпатті: результати і 

наслідки. 

Фетісов Олександр Давидович - магістрант кафедри 



 

політології та державного управління факультету історії, політології 

та міжнародних відносин Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича.  

Президентські вибори 2024, реванш ексрегіоналів. 

Міщук Андрій Іванович - кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України і методики викладання історії 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

Міщук Мар’яна Богданівна - кандидатка політичних наук, 

доцентка кафедри політичних інститутів та процесів 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

УРП та виборчі кампанії.Консолідація українського суспільства: 

етнополітичний та ціннісний виміри 

 

• Сучасна система міжнародних відносин. Конфлікти та 

кризи ХХІ століття 

Модераторка: кандидатка політичних наук, доцентка - 

Ломака Іванна Іванівна 

Консолідація українського суспільства: етнополітичний та 

ціннісний виміри 

ВИСТУПАЮТЬ : 

Климончук Василь Йосифович - доктор політичних наук, 

професор, завідувач кафедри політології Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника. 

Ціннісний вимір сучасних політичних процесів в Україні: 

регіональні особливості. 

Гузік Ольга Романівна - аспірантка І курсу ОР «Доктор 

філософії» кафедри політології Прикарпатського 

національного університету імені В. Стефаника. 

Стан наукової розробки проблематики вивчення поняття 

«громадянська консолідація», джерельна база дослідження впливів 



 

громадянської консолідації української нації та геополітичних 

викликів на політичні процеси в сучасній Україні». 

Репета Іванна Василівна - аспірантка Прикарпатського 

національного університету імені В. Стефаника. 

Роль історичних музеїв в процесі консолідації українського 

суспільства. 

Бичай Руслан - аспірант ІІ курсу ОР «Доктор філософії» 

кафедри політології Прикарпатського національного університету 

імені В. Стефаника. 

Проблеми забезпечення національної безпеки України: 

міграційний фактор. 

Ломака Іванна Іванівна - кандидатка політичних наук, 

доцентка кафедри політології Прикарпатського національного 

університету імені В. Стефаника». 

Сімонович Катерина - студент 4 курсу спеціальності 

«Політологія» Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 

Напрямки удосконалення взаємодії релігії та держави в умовах 

Європейської інтеграції України. 

Федорищак Христина - кандидат політичних наук, доцент 

кафедри публічного управління та адміністрування Івано - 

Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

Гирилишин Соломія - студентка IV курсу, спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» Івано - Франківського 

національного технічного університету нафти і газу. 

Поняття інтелектуальної власності: еволюція поглядів. 

 

• Сучасна система міжнародних відносин. 

Конфлікти та кризи ХХІ століття 

ВИСТУПАЮТЬ : 

Нагорняк Михайло Миколайович - доктор політичних наук, 

професор кафедри міжнародних відносин Прикарпатського 



 

національного університету імені В. Стефаника, директор Інституту 

післядипломної освіти та довузівської підготовки. 

Криза німецько-американського ядра 

трансатлантичних відносин і нові акценти в безпековій і 

оборонній політиці ФРН. 

Кондратенко Олег Юрійович - доктор політичних наук, доцент 

провідний науковий співробітник Інституту політичних і 

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

Гібридні виклики національній безпеці України та механізми 

протистояння. 

Козьма Василь Васильович - доктор політичних наук, доцент, 

провідний науковий співробітник науково- організаційного центру 

Національної академії Служби безпеки України. 

Інформаційний чинник в сучасних геополітичних конфліктах. 

Бурдяк Віра Іванівна - доктор політичних наук, професор 

кафедри політології та державного управління факультету історії, 

політології та міжнародних відносин Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

Берегеч П.А. - студент п’ятого курсу, кафедри політології та 

державного управління факультету історії, політології та 

міжнародних відносин Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича. 

Політичні та економічні виклики для ЄС на сучасному етапі 

розвитку. 

Гривас Олександра Іванівна - студентка факультету історії, 

політології та міжнародних відносин Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

Кризи ХХІ століття як поштовх до соціально -економічних 

світових перетворень та змін. 

Липчук Оксана Іванівна - кандидатка політичних наук, 

доцентка кафедри політології Прикарпатського національного 

університету імені В. Стефаника» 



 

Гордій Ірина - студент 4 курсу спеціальності «Політологія» 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

Локальні війни та зрой конфлікти сучасності (на прикладі 

України):шляхи їх вирішення. 

Прищепа Роман Павлович - студент І курсу освітньої 

програми «Прикладна політологія та політичні технології», 

Факультету інформаційних і прикладних технологій, Донецького 

національного університету імені Василя Стуса. Сучасна 

міжнародна безпека: провідні підходи. 

Матвієнків Світлана Миколаївна - кандидатка політичних 

наук, доцентка кафедри політичних інститутів та процесів 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаник 

Кепещук Іван - студент 4 курсу спеціальності «Політологія» 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

Расові теорії в зовнішній політиці держав світу. 

У Воробець Назар - аспірант І курсу ОР «Доктор філософії» 

кафедри політології Прикарпатського національного університету 

імені В. Стефаника. 

Специфіка інформаційної війни Росії проти України: етапи 

розвитку та методи протидії. 

 

Дискусія, обговорення. 

Підбиття підсумків роботи секцій. 

Прийняття рекомендацій секцій. 

 

28 травня 2021 р. 

10.00–12.00 – заключне пленарне засідання та підведення 

підсумків. 



 

 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Виступи керівників секцій. 

Обговорення, підведення підсумків роботи конференції. 

Прийняття рекомендацій. 
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