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Запрошуємо до роботи міжнародної наукової конференції кафедри політології 

філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 

"Політичні партії і вибори: українські та світові практики" (пам’яті Юрія Шведи). 

 

 
 

Шведа Юрій Романович (1964–2016 рр.) – до 2016 р. доцент і докторант кафедри 

політології філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка, український політолог та 

вчений, що належить до провідних українських партологів та псефологів. Автор 

навчальних курсів "Історія та теорія політичних партій", "Партологія", "Псефологія", 

"Політична комунікація", "Теорія комунікації", "Партії та партійна система України", 

"Партійні системи світу", "Технологія виборчої кампанії", "Основи демократії", "Теорія 

політичної системи", "Політологія" тощо. 

 

 

Конференція відбуватиметься 3 листопада 2018 року за адресою вул. Університетська 1, 

дзеркальна зала та проводитиметься за такими секціями:  

 

1. Партійні та інші політичні актори регіонального рівня в Україні та світі.  

2. Параметри регіонального політичного процесу в Україні та світі. 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ РОБОТИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

"ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ І ВИБОРИ: УКРАЇНСЬКІ ТА СВІТОВІ ПРАКТИКИ" 

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

дзеркальна зала, вул. Університетська 1 

3 листопада 2018 р., 09 год. 40 хв. 

 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ОРГАНІЗАТОРІВ 

 

Керівники засідання: 

    

проф. Мельник Володимир Петрович, ректор університету 

проф. Романюк Анатолій Семенович, професор, завідувач кафедри політології 

 

дзеркальна зала, вул. Університетська 1 

3 листопада 2018 р., 10 год. 00 хв. 

 

1. Мельник Володимир Петрович, ректор Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

2. Романюк Анатолій Семенович, професор, завідувач кафедри політології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ І РОБОТА СЕКЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

"ПАРТІЙНІ ТА ІНШІ ПОЛІТИЧНІ АКТОРИ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ В 

УКРАЇНІ ТА СВІТІ" 

 

Керівник секції – проф. Остапець Юрій Олександрович 

дзеркальна зала, вул. Університетська 1 

10 год. 15 хв. – 12 год. 40 хв. 

 

1. Індикатори регіональних партій в Україні та їх позиціонування в партійній системі. 

Анатолій Романюк, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

2. Регіональні політичні партії в Україні на сучасному етапі: особливості створення 

та функціонування. 

Марія Кармазіна, доктор політичних наук, професор, завідувач відділом соціально-

політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені 

І. Ф. Кураса НАН України. 

3. Особливості функціонування сучасних етнорегіональних партій. 

Галина Луцишин, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології 

та міжнародних відносин Національного університету "Львівська політехніка". 



4. Регіональні політичні партії в Україні: генезис, еволюція репрезентативності та 

організаційної структури (на прикладі Рівненської області). 

Віталій Лебедюк, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри  

політології та національної безпеки Національного університету "Острозька 

академія". 

5. Політичні партії регіонального значення в контексті інституціоналізації багатопартійності 

України (на прикладі Хмельницької області). 

Вадим Маркітантов, Олександр Рибщун, кандидати наук, доценти кафедри політології 

і соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

6. Особливості формування регіональних політичних партій Сумської області. 

Микола Назаров, кандидат політичних наук, старший викладач Сумського  

державного університету. 

7. Особливості регіональних політичних партій в Івано-Франківській області. 

Василь Климончук, Ігор Доцяк, професор і доцент Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника. 

8. Особливості функціонування політичних партій у Волинській області. 

Ярослав Ярош, кандидат політичних наук, старший викладач, Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки. 

9. Багатопартійність у США на рівні штатів та регіонів: до питання про чинники 

творення і діяльності малих (неосновних) політичних партій. 

Антоніна Колодій, доктор політичних наук, професор. 

10. Регіональні осередки та дочірні товариства в організацій структурі Лейбористської 

партії Сполученого королівства/ 

Захар Чорняк, здобувач кафедри політології Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

11. Small Parties Relevancy in Central and Eastern Europe between 1989 and 2016. 

Piotr Sula, Dr. hab., Vice Director of the Institute of Political Science, University of 

Wroclaw. 

12. Regional political parties in Western Europe: mobilizing minority nationalism. 

Petr Oskolkov, PhD student, MGIMO University, Institute of Europe of RAS. 

13. Parties, interest groups and Municipal and Regional Politics in Israel: new recent 

trends. 

Vladimir (Ze’ev) Khanin, PhD., Associate Professor, Chief scientist of Israeli Ministry 

of Aliya and Integration, Ariel University of Samaria. 

14. "Law and Justice" Party in Poland as an Ideological Party. 

Leszek Nowak, Doctor of Political Science, Faculty of Political Science and International 

Studies, University of Warsaw. 

15. Komparácia volebných výsledkov slovenských politických strán vo voľbách do Európskeho 

parlamentu. 

Matúš Žac, Mgr., Inštitút politológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove. 

16. Характеристика рівня націоналізації партійної системи України за результатами 

парламентських виборів 2012 року. 

М. Шелемба, аспірант кафедри політології і державного управління Державного 

вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет". 

17. Інституціалізація партійної системи України: начерк методології дослідження. 

М. Лешанич, здобувач кафедри міжнародної політики Державного вищого навчального 

закладу "Ужгородський національний університет". 



COFFEE BREAK  

12 год. 40 хв. – 13 год. 00 хв. 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ І РОБОТА СЕКЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ПАРАМЕТРИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

ТА СВІТІ" 

 

Керівник секції – проф. Климончук Василь Йосифович 

дзеркальна зала, вул. Університетська 1 

13 год. 00 хв. – 15 год. 00 хв. 

 

1. Суспільні настрої та орієнтації як чинник електорального успіху регіональних 

партій в Україні. 

Юрій Якименко, Олексій Розумний, директор і експерт політико-правових програм 

Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. 

2. Інституційна спроможність політичних партій в Україні. 

Галина Зеленько, доктор політичних наук наук, професор, головний науковий 

співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса 

НАН України. 

3. Націоналізація / регіоналізація: дилемність розвитку партійної системи України 

упродовж 1991–2018 рр. 

Юрій Остапець, Марта Шелемба, доктор політичних наук, декан факультету 

суспільних наук і кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних студій 

та суспільних комунікацій Державного вищого навчального закладу "Ужгородський 

національний університет". 

4. Співвідношення соціально-економічних та символічних чинників регіонального 

політичного процесу у Чернівецькій області. 

Наталія Ротар, доктор політичних наук, професор кафедри політології та  

державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

5. Популізм: ідеї та практика в сучасній Україні. 

Ірина Кіянка, доктор політичних наук, доцент кафедри політичних наук та  

філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. 

6. Вплив політичних партій на місцеву політику в Україні. 

Світлана Була, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

7. Імідж політичних партій. 

Оксана Шурко, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

8. Динаміка розвитку регіональних громадських організацій у контексті взаємодії 

держави і громадянського суспільства. 

Маріан Токар, докторант Львівського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

 

 



9. Українська державницька ідеологія як регіональний культурний чинник політичного 

процесу в СРСР, 1960–80–і рр. 

Максим Фурманюк, аспірант Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса НАН України. 

10. Особливості процесу національної консолідації на регіональному рівні. 

Кристина Червеняк, аспірант кафедри політології і державного управління  

факультету суспільних наук Державного вищого навчального закладу "Ужгородський 

національний університет". 

11. Регіональні ідентичності України в контексті гібридної війни. 

Валентина Кисельова, аспірант кафедри політології Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна. 

12. Сучасна національно-політична свідомість українських громадян. 

Світлана Матвієнків, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних 

інститутів та процесів Прикарпатського національного університету імені  

В. Стефаника. 

13. УРП-УСРП в консолідаційних процесах. 

Мар’яна Міщук, доцент кафедри політичних інститутів та процесів факультету 

історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного  

університету імені Василя Стефаника. 

14. Питання політико-територіального устрою Італійської Республіки в контексті 

програмних засад політичних партій. 

Марія Свєтлакова, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного 

університету. 

15. Regionálna ekonomická výkonnosť Zakarpatskej oblasti a Východného Slovenska. 

Martin Lačný, PhD., Inštitút politológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v 

Prešove. 

16. Fiškálna decentralizácia na Slovensku ako príklad pre ukrajinskú reformu verejnej správy. 

Michal Cirner, Irina Dudinská, PhD. and CSc., Inštitút politológie, Filozofická fakulta, 

Prešovská univerzita v Prešove. 

17. Cezhraničná spolupráca medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou v oblasti životného 

prostredia – terra incognita? 

Vladislav Dudinský, PhD., Inštitút politológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita 

v Prešove. 

18. Hranice medzi univerzitou, spoločnosťou a Ministerstvom vnútra SR. 

Anna Polačková, Ondrej Marchevský, PhDs., Inštitút politológie, Filozofická fakulta, 

Prešovská univerzita v Prešove. 

19. Постелекторальні пакти в контексті атиповості президентської системи правління 

в Болівії (1985–1993). 

Ігор Осадчук, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

20. Феномен антиістеблішментських партій: на прикладі країн Центрально-Східної 

Європи. 

Віталій Литвин, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 
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Відповідальні за підготовку: 

 

А.С. Романюк, 

професор, доктор політичних наук, завідувач кафедри політології; 

 

В.С. Литвин,  

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології; 

 

І.Ю. Осадчук, 

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології; 

 

@Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 


