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Запрошуємо до роботи шостої міжнародної наукової конференції кафедри політології 

Львівського національного університету імені Івана Франка "Політичні партії і вибори: 
українські та світові практики" (пам’яті Юрія Шведи). Тематика цьогорічної конференції 
"Малі політичні партії та актори у політичному процесі на регіональному та 
локальному (субнаціональному) рівнях: Україна і світ". 
 

 

 
Шведа Юрій Романович (1964–2016 рр.) – до 2016 р. доцент і докторант кафедри політології 
Львівського національного університету імені Івана Франка, український політолог, партолог 
і псефолог, політичний теоретик і практик. 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" та інших. 

 
 
Засідання організаційного комітету і редакційної ради конференції відбудеться 

26 листопада 2021 року, а пленарне засідання конференції за секціями – 27 листопада 
2021 року у дистанційному (онлайн) форматі (деталі технічного характеру зазначено 
в кінці цієї програми). 
 

Цьогорічна міжнародна конференція буде проведена за такими секціями: 
 

1. Феномен, особливості структуризації і наслідки функціонування малих партій і 
політичних акторів у субнаціональному політичному процесі в Україні та світі. 

2. Партійно-виборчі детермінанти структуризації політичного процесу на регіональному 
та локальному рівні в Україні та світі. 

3. Інституційні та комунікаційні параметри ролі і взаємовпливу національного й  
субнаціонального рівнів політики та урядування в Україні і світі. 

 
Учасники конференції за запитом отримають сертифікати з зазначенням загальної 

кількості академічних годин – 30 годин (1 кредит ECTS), – а матеріали учасників будуть 
опубліковані в електронному і друкованому варіантах збірника за результатами конференції.
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We invite you to participate in the Sixth International Scientific Conference of the Department 

of Political Science at Ivan Franko National University of Lviv "Political Parties and Elections: 
Ukrainian and World Practices" (in memory of Yuriy Shveda). The topic of this year’s conference is 
"Small Political Parties and Actors in Political Process on the Regional and Local (Subnational) 
Levels: Ukraine and World". 

 

 

 
Shveda Yuriy Romanovych (1964–2016) – until 2016, Associate Professor at the Department 
of Political Science at Ivan Franko National University of Lviv, Ukrainian political scientist, partologist 
and psephologist, political theorist and practitioner. The author of academic courses "History and 
Theory of Political Parties", "Partology", "Psephology", "Political Communication", "Communication 
Theory", "Parties and Party System of Ukraine", "Party Systems of the World", "Electoral Campaign 
Technology", "The Fundamentals of Democracy" and others. 

 
 
The meeting of the organizational committee and the editorial board of the conference 

will take place on November 26, 2021, and the plenary session of the conference by sections – 
on November 27, 2021 in remote (online) format (technical details are listed at the end of 
this program). 
 

This year’s International Conference will be held in the following sections: 
 

1. Phenomenon, Structurization Features and Functioning Consequences of Small Parties  
and Political Actors in Subnational Political Process in Ukraine and Globally . 

2. Party-Electoral Determinants of the Political Process Structurization at the Regional and 
Local Levels in Ukraine and Globally. 

3. Institutional and Communicational Parameters of the Role and Interaction of National 
and Subnational Levels of Politics and Governance in Ukraine and Globally. 

 
Upon request, the Conference participants will receive Certificates indicating the total 

number of academic hours – 30 hours (1 ECTS credit), – and the participants’ materials will be 
published in electronic and printed versions of the conference proceedings. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
"МАЛІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА АКТОРИ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ 

ТА ЛОКАЛЬНОМУ (СУБНАЦІОНАЛЬНОМУ) РІВНЯХ: УКРАЇНА І СВІТ" 
 

27 листопада 2021 року 
 

у рамках серії конференцій кафедри політології  
"Політичні партії і вибори: українські та 
світові практики" (пам’яті Юрія Шведи) 

 
 
 

AGENDA OF THE PLENARY SESSION OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE  
"SMALL POLITICAL PARTIES AND ACTORS IN POLITICAL PROCESS ON THE REGIONAL 

AND LOCAL (SUBNATIONAL) LEVELS: UKRAINE AND WORLD" 
 

November 27, 2021 
 

within a series of conferences of the Department of Political Science 
"Political Parties and Elections: Ukrainian and  
World Practices" (in memory of Yuriy Shveda) 

 
 
 
 

ОНЛАЙН-ВХІД, РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ (АВТОМАТИЧНО) І РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
ONLINE-LOGIN, REGISTRATION OF PARTICIPANTS (AUTOMATICALLY) AND CONFERENCE 

 
09:45 – 10:00 

 
Приєднатися до конференції (натиснути) / Join the conference (click) 

 
 
 

ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ОРГАНІЗАТОРІВ  
 

OFFICIAL OPENING OF THE CONFERENCE AND WELCOME SPEECH OF THE ORGANIZERS 
 

10:00 – 10:15 
 
 
 

Гладишевський Роман Євгенович, проректор Львівського національного університету 
імені Івана Франка з наукової роботи, професор, академік Національної академії наук України 

 
Романюк Анатолій Семенович, завідувач кафедри політології, професор, голова 

організаційного комітету і редакційної ради міжнародної наукової конференції 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJkZDBiZTYtYzdjOC00NjA3LWJkODgtYzIxYTE0YzhhMjM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22693c432f-1998-4d96-bc9d-568a0101e5a3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJkZDBiZTYtYzdjOC00NjA3LWJkODgtYzIxYTE0YzhhMjM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22693c432f-1998-4d96-bc9d-568a0101e5a3%22%7d
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СЕКЦІЯ 1. ФЕНОМЕН, ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИЗАЦІЇ І НАСЛІДКИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПАРТІЙ І ПОЛІТИЧНИХ АКТОРІВ У 
СУБНАЦІОНАЛЬНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ  

 
SECTION 1. PHENOMENON, STRUCTURIZATION FEATURES AND FUNCTIONING 

CONSEQUENCES OF SMALL PARTIES AND POLITICAL ACTORS IN SUBNATIONAL 
POLITICAL PROCESS IN UKRAINE AND GLOBALLY 

 
10:15 – 12:45 

 
Регламент виступів: 10–13 хвилин / Time limit of speeches: 10–13 minutes 

 
Керівник секції / The Head of the Section – Колодій Антоніна Федорівна, професор 

 
1. The role of small parties in modern democracies. 

Piotr Sula, PhD, Dr. hab., Associate Professor, Vice Director of the Institute of Political Science, 
the University of Wroclaw (Republic of Poland). 
 

2. Проблема нормативно-правового регулювання діяльності політичних партій України 
(на основі експертизи законопроекту "Про політичні партії"). 
Галина Зеленько, доктор політичних наук, завідувач відділу теоретичних та прикладних 
проблем політології, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім.  
І. Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України. 
 

3. "Партії мерів" на чергових місцевих виборах і рік по тому. 
Олексій Розумний, кандидат політичних наук, провідний експерт політико-правових 
програм, Центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. 
 

4. "Малі"/"локальні" політичні партії Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та 
Донецької областей: спільне та відмінне в ідеології та організації. 
Віктор Пащенко, кандидат політичних наук, доцент кафедри права, політології та 
міжнародних відносин, Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро). 
 

5. Регіональні партії у політичному процесі України (на прикладі Івано-Франківської 
області). 
Василь Климончук, доктор політичних наук, завідувач кафедри політології, професор, 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 

 
6. Малі політичні партії у місцевих виборах 25 жовтня 2020 р. на Львівщині й Тернопільщині 

(на прикладі місцевих рад із пропорційною системою формування депутатського 
корпусу). 
Василь Гулай, доктор політичних наук, завідувач кафедри міжнародної інформації, 
професор, НУ "Львівська політехніка". 

 
7. Вплив національних та "регіональних" партій на структуризацію партійної системи 

України: на прикладі Чернівецької області. 
Павло Молочко, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та державного 
управління, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 
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8. Політико-партійна структуризація органів місцевого самоврядування у румуномовних 

територіальних громадах Чернівецької та Закарпатської областей (за результатами 
місцевих виборів 2020 року). 
Михайло Зан, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології і державного 
управління, ДВНЗ " Ужгородський національний університет". 

 
9. Динаміка українського партогенезу (2014–2020 рр.) та перспективи розвитку малих і 

великих партій. 
Юрій Остапець, доктор політичних наук, декан, професор, ДВНЗ "Ужгородський 
національний університет". 
 

10. "Партія Майдану" як емерджентний актор. 
Едуард Щербенко, кандидат філософських наук, науковий співробітник, Інститут 
політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 
 

11. Роль малих партій у політичному процесі в контексті парламентських виборів 2021 р. 
Світлана Бульбенюк, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології, Київський 
університет імені Бориса Грінченка; Віра Гапоненко, кандидат політичних наук, 
завідувач кафедри політичних технологій, доцент, Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана. 
 

12. Вплив політичних партій на перебіг процесів локальної демократії в Україні. 
Світлана Була, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології; Оксана 
Шурко, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології, Львівський національний 
університет імені Івана Франка. 

 
13. Особливості функціонування малих партій в атипових республіканських системах 

правління. 
Ігор Осадчук, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології, Львівський 
національний університет імені Івана Франка. 

 
14. Soul-and-leader searching: Competitive selection at the Lithuanian Social Democratic Party. 

Mindaugas Jurkynas, Dr., Jean Monnet Chair, Vytautas Magnus University (Lithuania). 
 

15. Why did the leader of the "small party" become the prime minister? The experience of the 
electoral year in Israel. 
Vladimir (Ze’ev) Khanin, PhD, Associate Professor, Chief scientist of Israeli Ministry of 
Aliya and Integration, Ariel University of Samaria (Israel). 

 
16. Параметри та особливості членства в малих політичних партіях на регіональному рівні: 

на прикладі Львівщини. 
Анатолій Романюк, доктор політичних наук, завідувач кафедри політології, професор, 
Львівський національний університет імені Івана Франка. 

 
17. До з’ясування специфіки сутності, сили та релевантності "малих" партій: верифікація 

на прикладі партійних систем й урядово-формотворчого процесу в країнах Європи. 
Віталій Литвин, доктор політичних наук, професор кафедри політології, Львівський 
національний університет імені Івана Франка.  
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ПЕРЕРВА / BREAK 

 
12:45 – 13:00 

 
 
 

СЕКЦІЯ 2. ПАРТІЙНО-ВИБОРЧІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО 
ПРОЦЕСУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ  

 
SECTION 2. PARTY-ELECTORAL DETERMINANTS OF THE POLITICAL PROCESS 

STRUCTURIZATION AT THE REGIONAL AND LOCAL LEVELS IN UKRAINE AND GLOBALLY 
 

13:00 – 15:30 
 

Регламент виступів: 10–13 хвилин / Time limit of speeches: 10–13 minutes 
 

Керівник секції / The Head of the Section – Остапець Юрій Олександрович, професор 
 

1. Детермінанти структуризації політичного процесу на регіональному рівні в 
Україні. 
Віталій Лебедюк, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри політології 
та національної безпеки, Національний університет "Острозька академія". 
 

2. Чинники виборчої структурації політичного процесу на локальному рівні в Україні. 
Олена Новакова, доктор політичних наук, професор кафедри політичних наук, 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова . 

 
3. Вибори в умовах форс-мажору. 

Любомир Скочиляс, кандидат політичних наук, доцент кафедри політологї, Львівський 
національний університет імені Івана Франка. 
 

4. Можливості використання виборчої географії в Україні (на прикладі місцевих виборів 
2020 року). 
Анна Рихлюк, студентка магістратури, Національний педагогічний ніверситет імені 
М. П. Драгоманова. 
 

5. Factors of ethnic voting in European countries. 
Piotr Oskolkov, PhD in Political Science, Associate Professor, Head of the Center for Ethnopolitical 
Studies, The Institute of Europe of RAS (RF). 
 

6. Partie prezydenckie w wyborach regionalnych i lokalnych w Polsce na przykładzie Dolnego 
Śląska. 
Robert Alberski, PhD, Dr. hab., Full Professor, Director of The Institute of Political Science, 
the University of Wroclaw (Republic of Poland). 
 

7. Preferencje wyborcze polskiej mniejszości narodowej we wschodniej części regionu morawsko-
śląskiego w Czechach na wyborach parlamentarnych oraz prezydenckich. 
Мар’ян Лопата, кандидат політичних наук, НУ "Львівська політехніка". 
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8. Огляд та систематизація еволюції виборчих систем у контексті поступу місцевого 

самоврядування та децентралізації влади у Республіці Польща. 
Олег Вольський, аспірант кафедри політології, Львівський національний університет 
імені Івана Франка. 
 

9. The reform of the electoral system to the National Council of the Slovak Republic – political 
declarations versus electoral engineering. 
Gabriel Székely, PhD, Associate Professor at the Department of Theory of Politics, University of Presov 
(Slovak Republic). 

 
10. Empirical dimension of the activities of political parties in the Czech Republic. 

Nataliya Maradyk, PhD, Associate Professor at the Department of Theory of Politics, University 
of Presov; Vladislav Dudinský, PhD, Head of the Department of Civil Education, Associate 
Professor, University of Presov (Slovak Republic). 
 

11. The evolution of the party system of Kazakhstan. 
Наталія Калашникова, доктор політичних наук, професор кафедри політології, 
Євразійський національний університет імені Л. Н. Гумільова, голова Асоціації кафедр 
АНК "Шанірак", академік Міжнародної академії інформатизації (Kazakhstan). 
 

12. The evolution of Kazakhstan’s electoral system: from majoritarian to proportional one. 
Жаксилик Сабітов, доктор філософії, доцент кафедри політології, Євразійський 
національний університет імені Л. Н. Гумільова (Kazakhstan). 
 

13. Вплив партії "Рух за права та свободи" на розвиток політичного процесу Болгарії. 
Віра Бурдяк, доктор політичних наук, професор кафедри політології і державного 
управління, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 
 

14. Україна в дискурсах німецьких парламентських партій під час виборчої кампанії до 
Бундестагу 2021 року. 
Віктор Савінок, аспірант (науки про політику та публічне управління), Університет 
Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща). 

 
15. Від антикорупційного руху до політичної партії: феномен "Партії простої людини" в 

партійній системі індійських штатів. 
Ольга Моргунюк, аспірантка кафедри політології, Львівський національний університет 
імені Івана Франка. 
 

16. Основні чинники впливу під час виборчих перегонів у квітні 2021 року у штаті Західна 
Бенгалія в Індії. 
Мрідула Гош, доктор філософії, старший викладач кафедри міжнародних відносин, НУ 
"Києво-Могилянська Академія", голова правління громадської організації "Східно-
Європейський Інститут Розвитку". 
 

17. Поняття електоральної участі в політологічному дискурсі. 
Анна Бучинська, аспірантка, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України. 
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ПЕРЕРВА / BREAK 

 
15:30 – 15:45 

 
 
 

СЕКЦІЯ 3. ІНСТИТУЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ РОЛІ І 
ВЗАЄМОВПЛИВУ НАЦІОНАЛЬНОГО Й СУБНАЦІОНАЛЬНОГО РІВНІВ ПОЛІТИКИ 

ТА УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ І СВІТІ 
 

SECTION 3. INSTITUTIONAL AND COMMUNICATIONAL PARAMETERS OF THE ROLE 
AND INTERACTION OF NATIONAL AND SUBNATIONAL LEVELS OF POLITICS AND 

GOVERNANCE IN UKRAINE AND GLOBALLY 
 

15:45 – 17:50 
 

Регламент виступів: 10–13 хвилин / Time limit of speeches: 10–13 minutes 
 

Керівник секції / The Head of the Section – Литвин Віталій Сергійович, професор 
 

1. (Дис)комунікація національного та субнаціонального рівнів політики в Україні.  
Наталія Ротар, доктор політичних наук, професор кафедри політології та  
державного управління, Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича. 

 
2. Політичні карикатури і меми як інструмент agenda setting і вияв соціального 

протесту. 
Орест Семотюк, кандидат політичних наук, доцент кафедри нових медіа, Львівський 
національний університет імені Івана Франка. 
 

3. Визначення політичних пріоритетів місцевих видань за допомогою комп'ютерного 
аналізу (на матеріалі позачергових виборів мера Харкова 2021 р.). 
Наталія Стеблина, доктор політичних наук, професор кафедри журналістики  
та соціальних комунікацій, Донецький національний університет імені Василя 
Стуса. 
 

4. Причини кризи проникнення в Україні: політологічний аналіз. 
Валерій Мачуський, кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник, 
Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 
 

5. Концептуальні аспекти інституційної взаємодії національного і субнаціонального 
рівнів політики у сучасних політологічних дослідженнях. 
Володимир Гнатюк, доктор філософії, асистент кафедри політології, Львівський 
національний університет імені Івана Франка. 
 

6. Тематика політики мультикультуралізму в маніфестах і діяльності політичних  
партій у Великій Британії: національний та субнаціональний рівні. 
Олег Филик, аспірант кафедри політології, Львівський національний університет 
імені Івана Франка. 
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7. Феномен "нової політики" та її вплив на еволюцію політичних партій постіндустріальних 

країн: теоретико-методологічні аспекти. 
Геннадій Шипунов, доктор політичних наук, завідувач кафедри теорії та історії 
політичної науки, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка. 

 
8. Важливість контролю партії влади над урядом: практика Великої Британії та України. 

Віктор Гаврилюк, аспірант кафедри політичних наук, Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова. 
 

9. The role of party systems in overcoming interethnic conflicts. 
Lyudmila Roska, doctor of sciences (philosophy), Associate Professor at the department of 
administrative sciences, Academy of Public Administration (Republic of Moldova). 

 
10. Національні меншини Угорщини: представництво в органах державної влади. 

Світлана Матвієнків, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних  
інститутів та процесів, Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника. 
 

11. Тренд популізму в партійно-політичному житті сучасної Словаччини. 
Анатолій Ключкович, доктор політичних наук, професор кафедри політології  
і державного управління, ДВНЗ "Ужгородський національний університет".  
 

12. Komunálna politika v krajinách V4. 
Michal Cirner, PhD, odborný asistent katedry teórii politiky, Inštitút politológie, Prešovská 
univerzita v Prešove; Irina Dudinská, PhD, riaditelka inštitútu politológie, docentka katedry 
teórii politiky, Inštitút politológie, Prešovská univerzita v Prešove (Slovak Republic). 
 

13. Вплив європейської інтеграції на трансформацію зовнішньополітичних напрямів 
діяльності політичних партій Болгарії. 
Руслана Клим, аспірантка кафедри політології та державного управління, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича. 

 
 
 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ОФІЦІЙНЕ ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

SUMMARIZING AND OFFICIAL CLOSING OF THE CONFERENCE 
 
 

17:50 – 18:00 
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ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД ДИСТАНЦІЙНОЇ (ОНЛАЙН) УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
TECHNICAL SUPPORT FOR REMOTE (ONLINE) PARTICIPATION IN THE CONFERENCE 

 
 

Процес конференції буде забезпечено інструментами "Microsoft Teams" / 
The Conference process will be provided by "Microsoft Teams" tools 

 
Для входу, реєстрації й участі в конференції треба приєднатись до неї (натиснути) / 

To login, register and participate in the Conference You need to join it (click) 
 

або скористатись наступним QR-кодом / or use the following QR code: 
 

 
 

Повне посилання на конференцію / Full link to the Conference: 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTJkZDBiZTYtYzdjOC00NjA3LWJkODgtYzIxYTE0YzhhMjM3%40thread.v2/

0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-
abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22693c432f-1998-4d96-bc9d-568a0101e5a3%22%7d 

 
Вхід буде відкрито з 09:00 27 листопада 2021 року і відбуватиметься автоматично / 

Login will be open from 09:00 on November 27, 2021 and will happen automatically 
 
 
Зауважте! Для участі в конференції рекомендовано завантажити (зокрема під 

час приєднання) та інсталювати програму "Microsoft Teams" для відповідних версій 
операційних систем (це обов’язково для смартфонів). 

 
Notice! To participate in the Conference, it is recommended to download (in particular, 

when joining) and install the program "Microsoft Teams" for the appropriate versions of operating 
systems (this is mandatory for smartphones). 
 
Посилання на програму "Microsoft Teams" / Link to the program "Microsoft Teams" 

https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-teams/download-app 
 

©Відповідальні за випуск / Responsible (Анатолій Романюк, Віталій Литвин) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJkZDBiZTYtYzdjOC00NjA3LWJkODgtYzIxYTE0YzhhMjM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22693c432f-1998-4d96-bc9d-568a0101e5a3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJkZDBiZTYtYzdjOC00NjA3LWJkODgtYzIxYTE0YzhhMjM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22693c432f-1998-4d96-bc9d-568a0101e5a3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJkZDBiZTYtYzdjOC00NjA3LWJkODgtYzIxYTE0YzhhMjM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22693c432f-1998-4d96-bc9d-568a0101e5a3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJkZDBiZTYtYzdjOC00NjA3LWJkODgtYzIxYTE0YzhhMjM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22693c432f-1998-4d96-bc9d-568a0101e5a3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJkZDBiZTYtYzdjOC00NjA3LWJkODgtYzIxYTE0YzhhMjM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22693c432f-1998-4d96-bc9d-568a0101e5a3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJkZDBiZTYtYzdjOC00NjA3LWJkODgtYzIxYTE0YzhhMjM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22693c432f-1998-4d96-bc9d-568a0101e5a3%22%7d
https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-teams/download-app

