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ОРГКОМІТЕТ КОНГРЕСУ 
 

Рафальський 
Олег Олексійович  
 

– президент Асоціації політичних наук України, директор 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН 
України, доктор історичних наук, професор, голова 
оргкомітету 

Михальченко 
Микола Іванович 
 

– перший віце-президент Асоціації політичних наук 
України, почесний президент Української академії 
політичних наук, завідувач відділу Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН 
України, доктор філософських наук, професор, 
заступник голови оргкомітету 

Шайгородський  
Юрій Жанович  
 

– перший віце-президент Асоціації політичних наук 
України, головний науковий співробітник Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, 
професор, заступник голови оргкомітету 

Бакіров 
Віль Савбанович 

– ректор Харківського національного університету 
ім. В. Каразіна, академік НАН України, доктор 
соціологічних наук, професор, член оргкомітету 

Губерський  
Леонід Васильович 

– ректор Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, академік НАН України, доктор 
філософських наук, професор, член оргкомітету 

Мельник 
Володимир 
Петрович 

– ректор Львівського національного університету імені 
 Івана Франка, член-кореспондент НАН України, доктор 
філософських наук, професор, член оргкомітету 

Котигоренко  
Віктор Олексійович 

– Президент Української академії політичних наук, 
головний науковий співробітник Інституту політичних 
і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 
України, доктор політичних наук, професор, член 
оргкомітету 

Андрущенко  
Віктор Петрович 

– ректор Національного педагогічного університету ім. 
М. П. Драгоманова, член-кореспондент НАН України, 
доктор філософських наук, професор, член оргкомітету 

Кочубей Лариса 
Олександрівна  

– вчений секретар Асоціації політичних наук України, 
провідний науковий співробітник Інституту політичних 
і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 
України, доктор політичних наук, професор, член 
оргкомітету 
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 VІІ Конгрес політологів України 
 
У центрі уваги наукової дискусії – аналіз процесу 

цивілізаційного самовизначення України наприкінці ХХ – на початку 
ХХІ століття, осмислення сучасного етапу державотворення, 
тенденцій суспільного розвитку та пошук ефективних шляхів 
цивілізаційного поступу.  

Участь у роботі Конгресу беруть вітчизняні 
суспільствознавці, політичні та громадські діячі. 

 

Дата проведення 

23 березня 2018 року 
 

Місце проведення 
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса НАН України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 8.  
 

Форми участі  
➢ доповідь;  
➢ виступ;  
➢ участь у дискусії; 
➢ публікація наукової статті. 

 
Регламент роботи 

✓ Реєстрація учасників – з 9.30 до 10.00 
✓ Початок роботи – 10.00 
✓ Доповіді – до 15 хв. 
✓ Виступи – до 7 хв. 
✓ Повторні виступи – до 3 хв. 
✓ Відповіді на запитання – до 3 хв.  

 
За результатами роботи Конгресу планується видання 

збірника наукових праць.  

Матеріали (орієнтовним обсягом 0,5 д.а.), оформлені згідно з 
вимогами до публікацій у фахових виданнях України, надсилаються 
до 1 квітня 2018 р. (включно) електронною поштою на адресу 
Оргкомітету: kongres-2018@ukr.net 
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 ПРОГРАМА 
Вступне слово  
 Рафальський Олег Олексійович – президент Асоціації 
політичних наук України, директор Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, член-
кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор  

 
Доповіді та виступи 

 

Історико-політичні витоки українського цивілізаційного 
самовизначення 

 Михальченко Микола Іванович – завідувач відділу теорії та 
історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН 
України, доктор філософських наук, професор  

Демократія як цінність: що вона значить для українців у 
контексті їхньої історії та нинішнього європейського вибору 

 Колодій Антоніна Федорівна – доктор філософських наук, 
професор 

Влада і суспільство в постмайданній Україні: діагностика 
відносин 

 Куц Галина Михайлівна – професор кафедри політології, 
соціології та культурології Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, доктор політичних 
наук, професор 

Повернення епохи Realpolitik: принцип задоволення проти 
принципу реалізму 

 Самчук Зореслав Федорович – головний науковий 
співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 
України, доктор філософських наук, старший науковий співробітник 

Політична стратегія цивілізаційного самовизначення України 

 Майборода Олександр Микитович – заступник директора 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України, 
доктор історичних наук, професор 

* * * 
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«Людина, що грає»: інститут політичних партій в Україні (2014-
2017 рр.) 

 Кармазіна Марія Степанівна – завідувач відділу соціально-
політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, 
професор 

Трансформація України до глобального світу в умовах 
наростання геополітичної турбулентності 

 Оніщенко Ірина Григорівна – проректор з наукової роботи 
Європейського університету, доктор політичних наук, професор 

Євроінтеграційний шлях України в умовах цивілізаційної 
фрустрації 

 Круглашов Анатолій Миколайович – завідувач кафедри 
політології та державного управління Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, доктор політичних наук, 
професор 

Дискурс європейської ідентичності України у безпековому 
вимірі 

 Ротар Наталія Юріївна – професор кафедри політології та 
державного управління Чернівецького національного університету 
ім. Юрія Федьковича, доктор політичних наук, професор 

Державна політика щодо відновлення суверенітету і 
територіальної цілісності України 

 Кресіна Ірина Олексіївна – завідувач відділу правових 
проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, член-кореспондент Національної академії правових 
наук України, доктор політичних наук, професор 

Становлення суспільно-політичного устрою в сучасній 
Україні: політологічний аналіз 

 Рудич Фелікс Михайлович – завідувач відділу теоретичних та 
прикладних проблем політології Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор 
філософських наук, професор 

Зміст інформаційно-комунікативних впливів в українській 
політиці 

 Кочубей Лариса Олександрівна – провідний науковий 
співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем 
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політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, професор 

Глобальні виклики інформаційній політиці України 

 Стойко Олена Михайлівна – старший науковий 
співробітник відділу правових проблем політології Інституту 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор 
політичних наук 

Суспільна консолідація як важлива складова цивілізаційного 
визначення 

 Поліщук Юрій Миколайович – провідний науковий 
співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор 
історичних наук 

Ціннісно-орієнтаційна єдність як основа суспільної 
консолідації 

 Шайгородський Юрій Жанович – головний науковий 
співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, професор 

Національна консолідація як передумова цивілізаційного 
самовизначення 

 Перегуда Євген Вікторович – завідувач кафедри політичних 
наук Київського національного університету будівництва і 
архітектури, доктор політичних наук, професор  

Сотрудничество Украины с ЕС: особенности правового 
регулирования 

 Аріф Джаміль оглу Гулієв – професор кафедри міжнародного 
права Національного авіаційного університету, заслужений 
працівник освіти України, доктор юридичних наук, професор 

Український націоналізм як фактор цивілізаційного 
самовизначення 

 Сич Олександр Максимович – кандидат історичних наук, 
Голова Івано-Франківської обласної ради 

Політичне самовизначення в умовах меморіальної пропаганди 

 Волянюк Ольга Ярославівна – доцент кафедри політичних 
наук Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова, кандидат політичних наук, доцент 
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Культура пам'яті про жертви Голокосту в Україні: перед 
сучасними політичними викликами. 

 Подольский Анатолій Юхимович – провідний науковий 
співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 
України, кандидат історичних наук 

Структура антиутопічного дискурсу 

 Бушанський Валентин Вікторович – головний науковий 
співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор 
політичних наук, доцент 

Профільна спеціалізація – стимул до здорової конкуренції 

 Чекалюк Вероніка Василівна − доцент кафедри української 
мови Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, докторант Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат наук 
із соціальних комунікацій 

Історична політика в електоральних стратегіях учасників 
президентських виборів 2019 року: спроба прогнозу  

 Розумний Олексій Максимович – молодший науковий 
співробітник аналітично-інформаційного відділу Національного 
інституту стратегічних досліджень 

Ідентифікаційні маркери суспільної консолідації 

 Кривицька Олена Віталіївна – старший науковий 
співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 
кандидат історичних наук 

Наукова основа вдосконалення політики і права як необхідна 
умова розвитку України 

 Кукуруз Оксана Володимирівна – старший науковий 
співробітник відділу правових проблем політології Інституту 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, кандидат 
політичних наук 

Політична стабільність в інформаційну епоху: основні 
вектори, виклики 

 Комарова Тетяна Геннадіївна – доцент кафедри політології 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 
кандидат політичних наук, доцент 
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Цивілізаційний вибір України як вибір системи цінностей 

 Медвідь Федір Михайлович - доцент кафедри теорії та історії 
права Юридичного інституту ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор наук в 
галузі політології, кандидат філософських наук  

Декомунізація публічного простору: чи подіють ліки на 
анексовану пам'ять? 

 Набок Світлана Валеріївна – молодший науковий 
співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 
кандидат історичних наук 

Вплив трансформації політичного режиму на функціонування 
системи національної безпеки сучасної України 

 Моргун Анастасія В’ячеславівна – аспірант Національного 
інституту стратегічних досліджень 

Конфлікт інтересів двох цивілізацій у ХХІ сторіччі в Україні: 
Європейської та Євразійської. 

 Гаврилюк Каріна Карленівна – здобувач Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 
України 

 

Дискусія 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 

Оргкомітет  
VІІ Конгресу політологів України  

01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 8,  
E-mail: kongres-2018@ukr.net 

Тел.: 286-66-39, 285-71-64  


