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Валерій Миколайович Денисенко 
(31.05.1955–15.10.2019) – професор, доктор 

політичних наук, завідувач кафедри теорії та 

історії політичної науки філософського 

факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Видатний 

український науковець, політолог та 

філософ. Один із засновників Львівської 

школи політичної науки. Досліджував 

проблеми філософії політики, теорії систем, 

політичної аксіології та антропології. Автор 

14 монографій, 6 підручників, 5 навчальних 

посібників, а також понад 120 наукових 

статей та понад 170 тез доповідей на 

конференціях. Під його керівництвом було 

захищено десятки кандидатських та 

докторських дисертацій. Більшість з його 

учнів продовжують розвивати політичну 

науку не лише на теренах Львова та області, 

а й усієї України. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ РОБОТИ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

VII Методологічні читання – Сучасна політична наука: нові виклики та 

контексти (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка) 

 

11 грудня 2020 р., м. Львів 

 
З огляду на карантин конференція відбуватиметься у дистанційному режимі. 

 

09:30 – онлайн-вхід, реєстрація учасників. 

 

Робота конференції відбуватиметься на платформі ZOOM. 

 

Для онлайн-входу, реєстрації учасників (автоматично) та роботи конференції 

потрібно приєднатися до конференції (натиснути виділене/підкреслене 

гіперпосилання):  

 

https://us02web.zoom.us/j/81157743882?pwd=VVFleUJuNnNCWUluN1RkUDJZ

OERuUT09  

 

Вхід у конференцію буде відкрито з 09:30 і відбуватиметься автоматично, 

тобто без затримки в залі очікування. Безпосереднє відкриття конференції та 

вітальні слова заплановані на 10:00. 

 

Урочисте відкриття конференції, вітальні слова. 

10:00–10:30  

 

Людмила Віталіївна Рижак, декан філософського факультету, кандидат 

філософських наук, доцент кафедри філософії Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

 

Наталія Ігорівна Жигайло, заступник декана філософського факультету з 

наукової роботи, доктор психологічних наук, професор кафедри теорії та історії політичної 

науки Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Валерій Денисенко – філософ, друг, наставник… 
Геннадій Шипунов, доктор політичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри теорії 

та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Валерій Терещенко, асистент кафедри історії філософії Львівського національного 

університету імені Івана Франка; Андрій Гарбадин, кандидат політичних наук, доцент 

кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81157743882?pwd=VVFleUJuNnNCWUluN1RkUDJZOERuUT09
https://us02web.zoom.us/j/81157743882?pwd=VVFleUJuNnNCWUluN1RkUDJZOERuUT09
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РОБОТА ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Частина І  

10:30–13:00   

Регламент виступів – до 10 хв. 

 
Керівник – Геннадій Володимирович Шипунов, доктор політичних наук, доцент в.о. 

завідувача кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

Секретар – Анна Мирославівна Сабара, асистент кафедри теорії та історії політичної 

науки Львівського національного університету імені Івана Франка. 

   

1. Особливості інтерпретації глобалізаційних процесів у межах концепції 

«третього шляху» Е. Ґідденса. 
Тетяна Андрущенко, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

політичної психології та міжнародних відносин Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова.  

 

2. Неконфронтаційна концепція політики як сфери узгодження суспільних 

інтересів. 
Ольга Бабкіна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних 

наук Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.  

 

3. Виборчий процес як категорія політологічного аналізу.  
Валерій Бортніков, доктор політичних наук, професор кафедри політології, 

управління та державної безпеки Волинського національного університету імені 

Лесі Українки. 
 

4. Теоретико-методологічні підходи західних вчених до дослідження політичних 

еліт.  
Віра Бурдяк, доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного 

управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.   

 

5. Кризи політичного розвитку в новітній історії України. 
Галина Зеленько, доктор політичних наук, професор, завідувачка відділу 

теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних та 

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

 

6. Психологічна війна: теорія та практика. 
Олена Кіндратець, доктор політичних наук, професор кафедри політології 

Запорізького національного університету. 

 

7.  Криза зовнішньої політики України як криза нацбезпеки. 
Олег Кондратенко, доктор політичних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту 

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

  



  VII Методологічні читання – Сучасна політична наука: нові виклики та контексти (пам’яті професора Валерія 

Миколайовича Денисенка) 

 

8.  Соціально-економічні причини кризи розподілу в Україні. 
Тетяна Ляшенко, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник 

відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних та 

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

  

9.  The Condition of development of local democracy in Ukraine. 
Світлана Наумкіна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

політичних наук і права ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д. Ушинського».  

 

10.  Інституціалізація партійної системи України (1998–2020): характеристика 

процесу та начерк методології дослідження.  
Юрій Остапець, доктор політичних наук, професор, декан факультету суспільних 

наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

 

11.  Системна трансформація місцевого самоврядування в Україні. 
Микола Примуш, доктор політичних наук, професор кафедри політології та 

державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса 

(м. Вінниця). 
  

12.  Реінтеграція окупованих територій Донбасу: пошук ефективної моделі.   
Ніна Ржевська, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних 

відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного 

університету.  

 

13. Citizenship patriotism as a new model of patriotism. 
Інна Семенець-Орлова, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач 

кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління 

персоналом. 

   

14.  Деякі аспекти взаємодії політичної еліти та суспільства в процесах 

модернізації у концепції Г. Алмонда. 
Лілія Хорішко, доктор політичних наук, доцент кафедри політології Запорізького 

національного університету. 

 

15.  Політичний туризм: питання ідентифікації суспільно-політичного феномену. 
Ольга Анісімович-Шевчук, кандидат політичних наук, доцент, проректор 

Львівського інституту економіки і туризму. 

 

16.  Моделі взаємодії місцевої та державної влади на місцях внаслідок реформи 

децентралізації.  
Світлана Була, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 
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17.  Процеси етнополітичної інтеграції: особливості класифікації. 
Вікторія Бунь, кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії 

політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

18.  Незалежні політологічні дослідження як чинник суспільно-політичного 

розвитку. 
Ольга Волянюк, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

 

19.  Принцип Пітера у аналізі ефективності прийняття рішень. 
Андрій Гарбадин, кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії 

політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

20.  Перехід Китаю до промисловості та урбанізації (гуманітарна катастрофа 

та економічна трагедія) 
Мар’яна Голинська, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії держави і 

права Львівського торговельно-економічного університету. 

 

21.  Лейпхарт vs Горовіц: до дискусії про «ефективну модель» політичної 

репрезентації міноритарних етнічних груп. 
Михайло Зан, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології і державного 

управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

 

22.  До проблеми політичного ідеалу в сучасній політичній філософії.   
Галина Іленьків, кандидат політичних наук, асистент кафедри теорії та історії 

політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

23.  Політична стратегія і тактика в системі управління. 
Тетяна Каменчук, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук і 

права ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського». 

 

24.  Інституції демократії доби Гетьманщини у державницькій діяльності 

Б. Хмельницького та П. Орлика. 
Олександра Кендус, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії і філософії 

Львівського торговельно-економічного університету. 

   

25. Інтеграційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи. 
Олександра Арделі, аспірантка кафедри політології ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника».  

 

 

26.  Методи дослідження інформаційної агресії Росії в рамках гібридної війни 

проти України та Грузії.  
Микола Бушев, аспірант кафедри теорії та історії політичної науки Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 
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27.  ЗМІ як інструмент політичної мобілізації. 
Святослава Возняк, аспірантка, асистент кафедри теорії та історії політичної науки 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

28. Суб’єктивні методики в рамках субнаціональних досліджень: умови 

здійснення та їх специфіка. 
Володимир Гнатюк, аспірант, асистент кафедри політології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

29.  Сучасний політичний режим Туреччини та динаміка його трансформації 

(2014-2020 рр.). 
Діана Ільницька, аспірантка кафедри теорії та історії політичної науки Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

30.  Особливості антикорупційної політики Республіки Болгарія. 
Руслана Клим, аспірантка кафедри політології та державного управління 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, радниця голови 

Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області.   

 

31.  Проблема відкритості у творчості Ю. Габермаса. 
Олександр Стояновський, аспірант кафедри політології, управління та державної 

безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

 
32.  Проблеми, які виникають при залученні та використанні Україною 

міжнародної технічної допомоги.  
Юлія Залевська, студентка Інституту гуманітарних та соціальних наук 

Національного університету «Львівська політехніка». 

 

33.  Політична ідеологія як практична основа політичної діяльності та 

суспільний регулятив. 
Вікторія Швець, студентка філософського факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 

 

ПЕРЕРВА 13:00-13:30 

 

Частина ІІ  

13:30–16:00   

Регламент виступів – до 10 хв. 

 
Керівник – Геннадій Володимирович Шипунов, доктор політичних наук, доцент в.о. 

завідувача кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

Секретар – Анна Мирославівна Сабара, асистент кафедри теорії та історії політичної 

науки Львівського національного університету імені Івана Франка. 
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1. Місцеве самоврядування у Волинському воєводстві в політиці Г. Юзевського. 
Алла Бортнікова, доктор політичних наук, професор кафедри всесвітньої історії 

Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

 

2. Модернізаційні виклики для України (застосування теоретичної спадщини 

С. Гантінґтона). 
Ігор Вдовичин, доктор політичних наук, професор кафедри теорії та історії 

політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

3. Психологічні механізми розвитку інформаційної духовності в умовах 

дистанційного навчання. 
Наталія Жигайло, доктор психологічних наук, професор кафедри теорії та історії 

політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Маріанна Кохан, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

4. Цінності як проблема політики: стан наукового дослідження.  
Василь Климончук, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

політології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». 

 

5. Методологічні можливості  теорії соціально-політичних розмежувань у 

дослідженні партійно-політичних процесів у «нових демократіях» 

(словацький контекст). 
Анатолій Ключкович, доктор політичних наук, доцент кафедри політології і 

державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

 

6. Поняття політичної науки як системи теоретичного знання і шляхів її 

побудови. 
Василь Лисий, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

7. Ідеї як основна складова ідеологій політичних партій: особливості 

концептуалізації.  
Геннадій Шипунов, доктор політичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри теорії 

та історії політичної науки Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

 

8. Неоґрамшіанська епістемологія міжнародних відносин. 
Олег Кукарцев, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та 

міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка». 

 

9. Життєстійкість політиків похилого віку.  
Оксана Лич, кандидат психологічних  наук, доцент кафедри авіаційної 

психології  Національного авіаційного університету. 
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10.  National minorities in Poland and their forms of participation in politics.  
Мар’ян Лопата, кандидат політичних наук, асистент кафедри політології та 

міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка»; 

Михайло Галущак, кандидат історичних наук, заступник директора ГО «Центр 

інноваційних досліджень». 

 

11.  Етика відповідальності у політичній культурі інтелектуала. 
Ореста Лосик, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

12.  Роль ідеології державності в інтеграції розколотого суспільства. 

Світлана Матвієнків, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».  

  

13.  Едуард Бернштейн і критичний перегляд марксистського «золотого канону». 
Святослав Мотрен, кандидат політичних наук, асистент кафедри теорії та історії 

політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.  
 

14.  Розуміння національної свободи у  Д. Донцова: соціально-політичній аспект. 
Андрій Наконечний, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

15.  Рідна мова як засіб формування національного мислення. 
Алевтина Пехник, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних теорій 

Національного університету «Одеська юридична академія».  

 

16.  Феномен політичної культури в сучасному суспільстві. 
Інна Проноза, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політичних 

наук і права ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського».  

 
17.  Особливості протестної поведінки в політиці. 

Світлана Ростецька, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук і 

права ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д.Ушинського». 

  

18.  Етапи формування політичної мережі як явища, концепту та складової 

моделі мовної політики. 
Світлана Савойська, кандидат історичних наук, докторант кафедри теорії та історії 

політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

19.  Проблема окреслення сутності глобальної політики крізь призму ідеї 

простору Джона Агню. 
Юрій Тишкун, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та 

міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка». 
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20.  Громадянська компетентність як чинник розвитку демократії у цифрову 

епоху. 
Леся Угрин, кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної 

науки Львівського національного університету імені Івана Франка. 

21.  Політичний міф як спосіб ірраціонального впливу на свідомість індивіда. 
Оксана Шурко, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

22.  Кризи ідентичності як чинник розвитку модерної поліції: парадигмальний 

зріз. 
Едуард Щербенко, кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу 

теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних та 

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

 

23.  Міфологізація суспільної свідомості  у недемократичних державах. 
Олена Щурко, кандидат політичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.  
 

24.  Межі визначення поняття неурядового сектору. 

Олена Дмитренко, аспірантка Інституту політичних та етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.  

 

25.  Біологічні засади політики в концепції політичного розвитку Ф.Фукуями 
Михайло Ковальчук, аспірант, асистент кафедри теорії та історії політичної науки 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

26.  Особливості фінансування парламентських виборчих кампаній 1998–2019 рр.  
Марія Розік, аспірантка Волинського національного університету імені 

Лесі Українки. 

 

27.  Історична публіцистика як публічна історія на сторінках журналу 

«Універсум» (1993-2018). 
Вікторія Романчук, відповідальний секретар журналу «Універсум», аспірантка 

кафедри української преси факультету журналістики Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 

28.  Принцип плюралізму прийняття політичних рішень у контексті теоретико-

ігрових моделей.  
Анна Сабара, асистентка кафедри теорії та історії політичної науки Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

29.  Мішель Фуко: політика ідентичності як дискурсивна дисциплінарна 

практика. 
Яна Сичова, аспірантка кафедри теорії та історії політичної науки Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 
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30.  Європейська Хартія місцевого самоврядування 1985 р. у контексті 

імплементації її положень у законодавство України. 
Оксана Стемковська, аспірантка кафедри політології, управління та державної 

безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

31.  Делегітимація президентської влади в електоральному та 

позаелекторальному періоді політичного процесу. 
Владислав Стрєлков, аспірант Волинського національного університету імені 

Лесі Українки.   

 

32.  Особливості політичної раціоналізації у постмодернізмі. 
Лідія Токарєва, асистент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

33.  Геополітичні фактори формування та реалізації зовнішньої політики Японії 

у XXI столітті.  
Марія Залуцька, студентка історичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за підготовку: 

Геннадій Шипунов – доктор політичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри теорії 

та історії політичної науки; 

 

Анна Сабара – асистент кафедри теорії та історії політичної науки.  
 


