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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 Адамович – координатор ГО «Поступовий гурт франківців», д.і.н.,

професор Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника.

Секретар:
Ігор Дебенко – директор Інституту наукових студій націоналізму ВО

«Свобода», генеральний директор ОТБ «Галичина», к.політ.н., доцент
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Члени оргкомітету:
Ігор Шевчук – директор Інституту політичної освіти ВО «Свобода»,

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.

За підтримки:
Івано�Франківська обласна рада (перший заступник голови – Василь

Гладій).
Івано�Франківський краєзнавчий музей (директор – Ярослав Штиркало).
Національний заповідник «Давній Галич» (директор – Володимир

Костишин).
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

19 травня 2017 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 збірника «Четверті Бандерівські

читання «Як завершити Українську Національну Революцію» за
участі директора Незалежного аналітичного центру «Українські
студії стратегічних досліджень» Юрія Сиротюка, кандидата
історичних наук, директора Науково�дослідного інституту
українознавства МОН України Богдана Галайка, заступника
директора МБУ Центр національного відродження ім. Степана
Бандери Віктора Рога (Туристично�інвестиційний центр –
приміщення міської Ратуші, вул. Галицька, 4а).

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

20 травня 2017 р.
8.00 – 9.00 – сніданок
9.15 – 13.00 – автобусна екскурсія до національного заповідника

«Давній Галич»
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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19 травня 2017 р.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1. Гай=Нижник Павло Павлович – доктор історичних наук,
завідуючий відділом історичних студій Науково�дослідного інституту
українознавства МОН України (м. Київ). Від «націократії» до
«нового ладу»: соціально=господарчий лад майбутньої
Української держави у політичній концепції ОУН (б) під час ІІ
світової війни (1940–1945 рр.).

2. Галайко Богдан Миколайович – кандидат історичних наук,
директор Науково�дослідного інституту українознавства МОН
України (м. Київ). Підстави сучасного соціал=націоналізму.

3. Сич Олександр Максимович – кандидат історичних наук,
доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування
ІФНТУНГ, голова Івано�Франківської обласної ради (м. Івано�
Франківськ). Соціально=консервативний націоналізм: фактори
становлення.

4. Сиротюк Юрій Миколайович – директор Недержавного
аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень»
(м. Київ). Між соціальною справедливістю, псевдосоціальною
демагогією та безпекою держави і нації.

5.  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). Глобалізаційні процеси
та проблеми соціальної політики в національних державах.
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РОБОТА СЕКЦІЙ

Секція 1
НАЦІОНАЛЬНО=ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ ТА ПРОБЛЕМИ

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ХІХ–ХХ ст.
(Івано�Франківський краєзнавчий музей,

І поверх, зал історії)

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

Секретар – аспірант Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника Паска Богдан Валерійович.

1. Алтухов Володимир Миколайович – старший викладач
кафедри мовної підготовки Донецького національного технічного
університету (м. Покровськ). Ідеї української державності у
теоретичній і поетичній спадщині Анатолія Лупиноса.

2. Дворніцька Лідія Володимирівна – науковий співробітник
відділу освітніх технологій та популяризації українознавства
Науково�дослідного інституту українознавства МОН України
(м. Київ). Соціальне питання у творчій спадщині передвісників
українського націоналізму (на прикладі впливу соціоформуючих
і націєтворчих ідей Шевченка на «Profession de foi…» Братства
тарасівців).

3. Капустян Ганна Тимофіївна – доктор історичних наук,
професор Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського (м. Кременчук). Антисоціальна політика
радянського політичного режиму і селянська «моральна
економіка» на Полтавщині в період згортання НЕПу.

4. Лазарович Микола Васильович – доктор політичних наук,
професор, професор Тернопільського національного економічного
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університету (м. Тернопіль).  Соціальні аспекти діяльності
українських січових стрільців серед населення України під час
Першої світової війни.

5. Паска Богдан Валерійович – аспірант Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано�
Франківськ). Відносини Валентина Мороза із Соціал=
національною партією України.

6. Райківський Ігор Ярославович – доктор історичних наук,
професор, завідувач кафедри історії України Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано�
Франківськ). Співвідношення національного і соціального в
творчій спадщині Т. Шевченка.

7. Сацький Павло Вікторович – кандидат історичних наук,
доцент, доцент кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
(м. Київ). Соціальна складова інформаційної війни радянської
Росії проти УНР у 1919 р.

8. Стужиньська Ніна Іванівна – кандидат історичних наук
(м. Мінськ, Білорусь). Слуцьке збройне повстання 1920: історія
воювання та демократичної соціальної перебудови.

9. Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук,
завідувач відділу української етнології Науково�дослідного інституту
українознавства МОН України (м. Київ). Соціальне питання у
творчій спадщині Миколи Міхновського (1873–1924).
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Секція 2
СОЦІАЛЬНЕ ПИТАННЯ В ІДЕОЛОГІЧНО=ПРОГРАМОВИХ

ЗАСАДАХ ОУН І ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ЇЇ ПРОВІДНИХ ДІЯЧІВ
(Івано�Франківський краєзнавчий музей,

 ІІ поверх, зал історії першої половини ХХ ст.)

Голова – доктор історичних наук, професор, професор кафедри
теорії та історії держави і права Юридичного інституту
Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника Адамович Сергій Васильович.

Секретар – кандидат філософських наук, завідувач відділу
освітніх технологій та популяризації українознавства Науково�
дослідного інституту українознавства МОН України Бойко Тетяна
Іванівна.

1. Адамович Сергій Васильович, доктор історичних наук,
професор, професор кафедри теорії та історії держави і права
Юридичного інституту Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника (м. Івано�Франківськ). Аграрне питання в
соціальній політиці ОУН=УПА в 40–50 рр. ХХ ст.

2. Бойко Тетяна Іванівна – кандидат філософських наук,
завідувач відділу освітніх технологій та популяризації українознавства
Науково�дослідного інституту українознавства МОН України
(м. Київ). Питання соціальної політики у творчості провідних
діячів українського націоналізму.

3. Губський Сергій Іванович – науковий співробітник відділу
історичних студій Науково�дослідного інституту українознавства
МОН України (м. Київ). Соціальні питання в творчій спадщині
ідеолога і діяча ОУН Д. Мирона («Максима Орлика»).

4. Кобута Степан Йосифович – кандидат історичних наук,
доцент кафедри історії України Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника (м. Івано�Франківськ).
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Соціальні й морально=етичні аспекти участі українських адвокатів
у політичних процесах над членами ОУН у 1930=х роках.

5. Краснодемська Ірина Йосипівна – кандидат історичних наук,
провідний науковий співробітник відділу історичних студій Науково�
дослідного інституту українознавства МОН України (м. Київ).
Соціальні ідеї в творчості Ярослава Стецька.

6. Понипаляк Аліна Василівна – аспірант Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ). Соціальне
походження та юнацькі роки, становлення особистості останнього
головнокомандувача УПА Василя Кука (1913–1934 рр.).

7. Рій Григорій Євгенович – докторант Українського Вільного
Університету (м. Мюнхен, Німеччина). Соціально=справедлива
держава і український націоналізм (Ярослав Стецько «За зміст
державного життя»).

8. Щур Юрій Ігорович – кандидат історичних наук, директор
Запорізького науково�дослідного центру «Спадщина» (м. Запоріжжя).
Похідні групи ОУН –Р та земельне питання (1941 р.).

Секція 3
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В ІДЕОЛОГІЇ ТА ПРАКТИЦІ

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
(Івано�Франківський краєзнавчий музей,
ІІ поверх, зал побуту м. Станиславова)

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

Секретар – кандидат економічних наук, викладач економічного
факультету Запорізького національного університету Денисов
Костянтин Вікторович.
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1. Арабчук Ярослав Іванович – кандидат філософських наук,
доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Івано�Франківського національного технічного університету нафти
і газу (м. Івано�Франківськ). Політичні партії в Україні та їх роль в
соціалізації особистості.

2. Дебенко Ігор Богданович – кандидат політичних наук,
генеральний директор Івано�Франківського обласного телебачення
«Галичина» (м. Івано�Франківськ). Аспекти системи соціального
захисту держави в програмових засадах націоналістичних партій
сучасної України.

3.  Денисов Костянтин Вікторович – кандидат економічних наук,
викладач економічного факультету Запорізького національного
університету (м. Запоріжжя). Модернізація соціальної політики в
Україні на засадах економічного націоналізму в контексті сталого
розвитку суспільства.

4. Деревінський Василь Федорович – доктор історичних наук,
професор, професор кафедри політичних наук Київського
національного університету будівництва і архітектури (м. Київ).
Соціальні аспекти політики енергозбереження.

5. Курасова Світлана Анатоліївна – студентка
Мелітопольського державного педагогічного університету імені
Богдана Хмельницького (м. Мелітополь). Еліта як феномен
формування сучасного українського націоналізму.

6. Олійник Юрій Ігорович – аспірант Національного Інституту
стратегічних досліджень, відділ зовнішньої політики та міжнародної
безпеки (м. Київ). Соціальний захист та принципи субсидіарності
– погляд націоналізму.

7. Ситник Йосиф Степанович – кандидат економічних наук,
доцент, докторант Національного університету «Львівська
політехніка» (м. Львів). Гідна оплата праці як чинник
інтелектуалізації економіки та розвитку української нації.
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Секція 4
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ В ІДЕОЛОГІЧНО=ПРОГРАМОВИХ ЗАСАДАХ

ПРАВИХ ПАРТІЙ ЄВРОПИ
(Івано�Франківський краєзнавчий музей,

 ІІ поверх, зал мистецтва)

Голова – 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 Чупрій Леонід Васильович.

Секретар – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри
всесвітньої історії Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника Щербін Лілія Василівна.

1. Бабка Володимир Леонідович – кандидат політичних наук,
молодший науковий співробітник ДНУ «Енциклопедичне
видавництво» (м. Ніжин). Цивілізаційні виклики побудові
національної єдності в Україні: теоретичний погляд С. Гантігтона
та Дж. Міршаймера.

2. Гордієнко Михайло Григорович – кандидат політичних наук,
доцент кафедри філософії та політології Університету державної
фіскальної служби України (м. Ірпінь). Пріоритети соціальної
політики в націєтворчій візії України.

3. Джаним Крістіна Сергіївна – студентка Мелітопольського
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
(м. Мелітополь). Глобалізаційні процеси як головний чинник
впливу на розвиток сучасних національних держав.

4. Дзісяк Ярослав Ігорович – кандидат історичних наук, викладач
Чортківського коледжу економіки і підприємництва ТНЕУ (м. Чортків).
Глобалізаційні процеси і соціо=культурна толерантність.
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5. Єгрешій Олег Ігорович – кандидат історичних наук, доцент
Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника (м. Івано�Франківськ). Антиіммігрантська риторика
правих партій Європи 2010=х рр.: причини та прояви: спроба
науково=популярного аналізу.

6. Марчук Оксана Сергіївна – студентка Мелітопольського
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
(м. Мелітополь). Проблеми та перспективи глобалізаційних
процесів в умовах розвитку національних держав.

7. Матерняк  Даріуш – магістр міжнародних відносин,
Польсько�український портал polukr.net. (м. Бжозув, Польща).
Соціальні питання в політиці партії «Право і справедливість»
після 2015 року.

8. Томахів Володимир Ярославович – кандидат політичних
наук, доцент, доцент Тернопільського національного економічного
університету (м. Тернопіль). Міграційні процеси глобалізації як
фактор партійно=політичних трансформацій в європейських
національних державах.

9. Щербін Лілія Василівна – кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри всесвітньої історії, Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника (м. Івано�Франківськ).
Соціальна політика Національного фронту Франції.
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