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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:
Олександр Сич – голова Івано�Франківської обласної ради, к.і.н.,

доцент, професор Івано�Франківського Національного технічного
університету нафти і газу.

Заступник голови:
Сергій Васильченко – доцент ДВНЗ «Прикарпатський

національний університет імені В. Стефаника», к.ек.н.
Володимир Панченко – директор Агентства розвитку Дніпра,

докторант Маріупольського державного університету,  к.і.н.
Сергій Адамович – координатор ГО «Поступовий гурт франківців»,

д.ін., професор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
ім. В. Стефаника».

Секретар:
Ігор Дебенко – директор Інституту наукових студій націоналізму ВО

«Свобода», генеральний директор ОТБ «Галичина», к.політ.н., доцент
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника».

Члени оргкомітету:
Ігор Шевчук – керуючий справами виконавчого комітету Івано�

Франківської міської ради, магістр державної служби.
Богдан Галайко – директор Науково�дослідного інституту

українознавства Міністерства освіти і науки України, к.і.н.
Віктор Рог – заступник директора МБУ Центр національного

відродження ім. С. Бандери.
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

12 жовтня 2018 р.

09.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції
09.45 – 10.00 – брифінг для представників засобів масової

інформації
10.00 – 10.30 – відкриття конференції, вітання, повідомлення
10.30 – 13.00 – пленарне засідання
13.00 – 14.00 – обідня перерва
14.00 – 16.45 – секційні засідання
17.00 – 18.00 – презентація книги Миколи Лазаровича «Душу

й тіло ми положим за нашу свободу»: Україна в боротьбі проти
збройної аґресії Російської Федерації (2014–2018 роки). Ічня : ПП
«Формат», 2018. 340 с.» (Зал відділу мистецтва, 4�й поверх
Івано�Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки
імені І. Франка, вул. В. Чорновола, 22).

18.00 – 19.00 – підсумкове пленарне засідання
19.00 – святкове прийняття для учасників конференції

13 жовтня 2018 р.
8.00 – 9.00 – сніданок
9.15 – 13.00 – автобусна екскурсія до Історико�меморіального

музею Степана Бандери (с. Старий Угринів)
13.00 – від’їзд учасників конференції

Регламент конференції:
доповідь на пленарному засіданні – 30 хв.;
доповідь на секційному засіданні – 15 хв.;
запитання доповідачеві – 5 хв.;
обговорення доповідей на секційному засіданні – 30 хв.
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12 жовтня 2018 р.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(Великий конференц�зал готелю «Станіславів»,5�й поверх,

вул. В. Чорновола, 7)

1. Сич Олександр Максимович – кандидат історичних наук,
доцент, професор кафедри публічного управління та
адміністрування ІФНТУНГ, голова Івано�Франківської обласної
ради (м. Івано�Франківськ). Концепція раціонального
націоналізму та проблеми його становлення.

2. Резнікова Наталія Володимирівна – доктор економічних
наук, доцент, професор кафедри світового господарства та
міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Київ). Потенціал політики економічного націоналізму в
елімінуванні відносин залежності.

3. Попова Валентина Вікторівна – доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри «Економіки та підприємництва»
Національної академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ).
Україна: від економічного колоніалізму до економічного
націоналізму.

4. Ситник Йосиф Степанович – доктор економічних наук,
доцент, завідувач кафедри менеджменту персоналу та
адміністрування Національного університету «Львівська
політехніка» (м. Львів). Формування націоналістичного
економічного світогляду українців: витоки та перспективи.
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РОБОТА СЕКЦІЙ

Секція 1
ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ В ІДЕОЛОГІЇ ТА ПОЛІТИЦІ

ПРАВИХ ПАРТІЙ І РУХІВ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ
(Зал відділу економіко�виробничої літератури,

4�й поверх Івано�Франківської обласної універсальної
наукової бібліотеки

імені І. Франка, вул. В. Чорновола, 22)

Голова – Деревінський Василь Федорович – доктор історичних
наук, професор, професор кафедри політичних наук Київського
національного університету будівництва і архітектури.

Секретар – Щербін Лілія Василівна – кандидат історичних
наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»
(м. Івано�Франківськ).

1. ГайAНижник Павло Павлович – доктор історичних наук,
завідуючий відділом історичних студій Науково�дослідного інституту
українознавства МОН України. (м. Київ). Основи економічного
ладу майбутньої української держави крізь призму політичної
концепції ОУН (б) 1940 – 1970 рр.

2.  Галайко Богдан Миколайович – кандидат історичних наук,
директор Науково�дослідного інституту українознавства МОН
України, член Політради ВО «Свобода» (м. Київ). Становлення
ідеології українського націоналізму та соціальноAекономічні
питання (на підставі видання ОУН «Розбудова нації»).

3. Деревінський Василь Федорович – доктор історичних наук,
професор, професор кафедри політичних наук Київського
національного університету будівництва і архітектури (м. Київ).
Енергетична складова економічної програми ОУН (б).
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4. Єгрешій Олег Ігорович – кандидат історичних наук, доцент
кафедри історії України ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет ім. В. Стефаника». (м. Івано�Франківськ). Економічна
складова активізації правих партій сучасної Європи.

5. Сиротюк Юрій Миколайович – директор Недержавного
аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень»
(м. Київ). Досвід економічних реформ під владою націоналістів у
світі.

6. Стужиньська Ніна Іванівна – кандидат історичних наук
(м. Мінськ, Білорусь). Війна і мир білоруської селянської партії
«Зелений дуб».

7. Харченко Віталій Євгенович – викладач вищої категорії,
викладач�методист Лозівської філії Харківського державного
автомобільно�дорожнього коледжу (м. Лозова). Урядове
регулювання як фактор економічного зростання Південної Кореї.

8. Шипотілова Олена Павлівна – кандидат історичних наук,
асистент кафедри українознавства, історико�правових та мовних
дисциплін Одеського національного морського університету
(м. Одеса). Кожанов Андрій Васильович – кандидат історичних
наук, старший викладач кафедри українознавства Національного
університету «Одеська морська академія» (м. Одеса). Економічний
націоналізм Народного руху України в період становлення
Української держави.

9. Щербін Лілія Василівна – кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри всесвітньої історії ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет ім. В. Стефаника» (м. Івано�Франківськ).
Made in France: Економічна політика Національного фронту
Франції.
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Секція 2
ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІЇ
(Зал відділу мистецтва, 4�й поверх Івано�Франківської

обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. Франка,
вул. В. Чорновола, 22)

Голова – Лазарович Микола Васильович – доктор політичних
наук, професор Тернопільського національного економічного
університету.

Секретар – Краснодемська Ірина Йосипівна – кандидат
історичних наук, провідний науковий співробітник відділу
історичних студій Науково�дослідного інституту українознавства
МОН України (м. Київ).

1. Губський Сергій Іванович – науковий співробітник відділу
історичних студій Науково�дослідного інституту українознавства
МОН України (м. Київ). Теорія і практика українського
економічного націоналізму (20Aті – 50Aті рр. ХХ ст.) у сучасній
вітчизняній історіографії.

2. Краснодемська Ірина Йосипівна – кандидат історичних наук,
провідний науковий співробітник відділу історичних студій Науково�
дослідного інституту українознавства МОН України (м. Київ). Ідеї
економічного націоналізму в контексті розбудови Карпатської
України.

3. Лазарович Микола Васильович – доктор політичних наук,
професор, професор Тернопільського національного економічного
університету (м. Тернопіль). Заходи мешканців Західної України
щодо допомоги підрадянським українцям під час Голодомору 1932–
1933 років як вияв українського економічного націоналізму.

4. Прокопов Вадим Юрійович – аспірант кафедри історії
України Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара, науковий співробітник Інституту суспільних досліджень
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(м. Дніпро). Економіка воєнного часу: досвід підпілля Закерзоння
(1943–1947 рр.).

5. Рудянин Іван Петрович – кандидат історичних наук, старший
викладач кафедри археології, давньої та середньовічної історії
України факультету історії, політології та національної безпеки
Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки (м. Луцьк). Економічна діяльність грекоAкатолицького
духовенства у другій половині ХІХ – початку ХХ століття.

6. Сацький Павло Вікторович, кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана». Досвід
кваліфікації й протидії саботажу в УНР у 1918–1919 рр.

7. Ситник Олександер Миколайович – доктор історичних наук,
доцент, завідувач кафедри історії, археології та філософії
Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмель�
ницького, керівник Науково�дослідного центру ім. Д. Донцова при
МДПУ ім. Б. Хмельницького (м. Мелітополь). Ідеологія «вольового
націоналізму» Д. Донцова крізь призму економічної проблематики.

8. Стамбол Ігор Іванович – кандидат історичних наук, науковий
співробітник Інституту біографічних досліджень Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ). Ю. Бачинський
та М. Волобуєв: крізь марксизм і антиколоніалізм до
економічного націоналізму.

9. Шабала Ярослав Миколайович – доктор історичних наук,
професор, завідувач кафедри археології, давньої та середньовічної
історії України Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки (м. Луцьк). Шваб Анатолій Георгійович, доктор
історичних наук, професор кафедри нової та новітньої історії
України, декан факультету історії, політології та національної
безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки (м. Луцьк). Втілення ідей економічного націоналізму в
сільськогосподарській кооперації на західноукраїнських землях
у 1920–1930Aх рр.
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Секція 3
ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
(Великий конференц�зал готелю «Станіславів», 5�й поверх,

вул. В. Чорновола, 7)

Голова – Васильченко Сергій Миколайович – кандидат
економічних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» (м. Івано�Франківськ).

Секретар – Левандівський Омелян Тарасович – кандидат
економічних наук, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано�
Франківськ).

1. Адамович Сергій Васильович – доктор історичних наук,
професор, професор кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»
(м. Івано�Франківськ). Економічний протекціонізм в Республіці
Білорусь (1991–2017 рр.).

2. Булатова Олена Валеріївна – доктор економічних наук,
професор, перший проректор Маріупольського державного
університету (м. Маріуполь). Марена Тетяна Василівна – кандидат
економічних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних
економічних відносин Маріупольського державного університету
(м. Маріуполь). Сучасні особливості імплементації політики
протекціонізму як прояву економічного націоналізму в країнах
світу.

3. Васильченко Сергій Миколайович – кандидат економічних
наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» (м. Івано�Франківськ). Теорія та
практика міжнародної торгівлі: протекціонізм проти
фрітрейдерства.
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4. Захарова Ольга Володимирівна – кандидат економічних
наук, доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних
відносин Маріупольського державного університету (м. Маріуполь).
Трансформація системи регулювання світового ринку
транспортних послуг в умовах посилення національних інтересів
країн.

5. Левандівський Омелян Тарасович – кандидат економічних
наук, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано�
Франківськ). Інвестиції і їх значення в екології держави.

6. Мітюшкіна Христина Сергіївна – кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри раціонального природокористування та
охорони навколишнього середовища Маріупольського державного
університету (м. Маріуполь). Екологізація як інструмент реалізації
екологічного неопротекціонізму.

7. Попов Вячеслав Юхимович – кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри «Менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності» Національної академії статистики, обліку та аудиту
(м. Київ). Економічний націоналізм та зовнішньоекономічна
діяльність в Україні.

8. Сус Тарас Йосипович – кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет ім. В. Стефаника» (м. Івано�Франківськ). Інвестиційна
політика регіону крізь призму економічного націоналізму.

9. Чупрій Леонід Васильович – доктор політичних наук,
кандидат філософських наук, професор кафедри соціології та
політології Національного авіаційного університету, професор
кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною
безпекою НАДУ при Президентові України (м. Київ). Перспективи
економічного націоналізму в Україні в умовах глобалізації.
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Секція 4
ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО

НАЦІОНАЛІЗМУ В ПОЛІТИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
(Кімната для переговорів готелю «Станіславів»,

4�й поверх, вул. В. Чорновола, 7)

Голова – Пилипів Надія Іванівна – доктор економічних наук,
професор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» (м. Івано�Франківськ).

Секретар – Бойко Тетяна Іванівна – кандидат філософських
наук, завідувач відділу освітніх технологій та популяризації
українознавства Науково�дослідного інституту українознавства
(м. Київ).

1. Бойко Тетяна Іванівна – кандидат філософських наук,
завідувач відділу освітніх технологій та популяризації
українознавства Науково�дослідного інституту українознавства
(м. Київ). Економічний націоналізм як модель господарської
системи: між альтернативами.

2. Гордієнко Михайло Григорович – кандидат політичних наук,
доцент кафедри філософії та політології Університету державної
фіскальної служби України (м. Ірпінь). Український олігархат як
чинник девальвації національної економіки.

3. Денисов Костянтин Вікторович – кандидат економічних наук,
викладач кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і
економічної теорії економічного факультету Запорізького
національного університету (м. Запоріжжя). Економічний
націоналізм в Україні: від протекціонізму на користь олігархів
до сталого розвитку в інтересах нації.

4. Мазурок Петро Петрович – доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економіки та підприємництва Криворізького
економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний
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університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ). Український
економічний націоналізм: проблеми та вирішення.

5. Матерняк Д. – магістр міжнародних відносин. Польсько�
український портал polukr.net (м. Бжозув, Польща). Стратегічні
сектори економіки держави в контексті глобалізації.

6. Олійник Юрій Ігорович – експерт Недержавного аналітичного
центру  «Українські студії стратегічних досліджень» (м. Київ).
Економічна експансія як передумова багатства нації в умовах
асоціації з Європейським Союзом.

7. Панченко Володимир Григорович – кандидат історичних
наук, докторант Маріупольського державного університету,
директор Агентства розвитку Дніпра (м. Дніпро). Теоретичні
джерела економічного націоналізму в контексті пошуку
компромісу «ринкова свобода vs національна сила».

8. Пилипенко Вячеслав Валентинович – кандидат економічних
наук, доцент, доцент кафедри економіки Сумського національного
аграрного університету (м. Суми). Чи може аграрний сектор бути
драйвером економіки України?

9. Пилипів Надія Іванівна – доктор економічних наук, професор
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» (м. Івано�Франківськ). Ємець Ольга Іванівна –
кандидат економічних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано�
Франківськ). Потенціал економічного націоналізму в
інвестиційній політиці.

10. Ціжма Юрій Іванович – доцент кафедри теоретичної і
прикладної економіки ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені В. Стефаника» (м. Івано�Франківськ). Ціжма
Оксана Анатоліївна – здобувач Тернопільського національного
економічного університету (м. Івано�Франківськ). Економічний
націоналізм як рушійна сила розвитку територіального
маркетингу.
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