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Львів

Запрошуємо до роботи п’ятої 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
"Регіональний вимір електорального процесу та партійної політики: Україна і
світ". Особливість п’ятої конференції у тому, що її роботу організовано в дистанційному
форматі.

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, теоретик та 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" тощо.
Конференція відбуватиметься 28 листопада 2020 року. У зв’язку з карантинними
обмеженнями визначено онлайн (дистанційний) формат роботи конференції (деталі
технічного характеру зазначено в кінці цієї програми).
Конференція проводитиметься за такими секціями:
1. Політичні наслідки й особливості регіонального виборчого процесу в Україні.
2. Особливості регіональних виборчих кампаній та партійної політики у світі.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ РОБОТИ П’ЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ І ВИБОРИ: УКРАЇНСЬКІ ТА СВІТОВІ ПРАКТИКИ"
(ПАМ’ЯТІ ЮРІЯ ШВЕДИ)
Тематика цьогорічної конференції:
"Регіональний вимір електорального процесу та партійної політики: Україна і світ"
ОНЛАЙН-ВХІД, РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ (АВТОМАТИЧНО) І РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ
28 листопада 2020 р., 09 год. 45 хв
Приєднатися до конференції (натиснути)

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ОРГАНІЗАТОРІВ
10 год. 00 хв – 10 год. 15 хв
Керівники засідання:
Мельник Володимир Петрович, ректор університету, професор
Романюк Анатолій Семенович, завідувач кафедри політології, професор
Козицький Максим Зіновійович, голова Львівської обласної державної адміністрації

РОБОТА СЕКЦІЇ "ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ Й ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО
ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ"
10 год. 15 хв – 12 год. 45 хв
Регламент виступів – 10–15 хвилин
Керівник секції – Романюк Анатолій Семенович, професор
1.

Тенденції розвитку української партійної системи крізь призму громадської думки.
Олексій Розумний, кандидат політичних наук, провідний експерт політико-правових
програм Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

2.

Регіональні особливості електоральних практик в Україні у контексті місцевих виборів
2020 року.
Юрій Остапець, доктор політичних наук, професор, декан, ДВНЗ "Ужгородський
національний університет".

3.

Виборчі кампанії як каталізатор трансформаційних процесів у середовищі регіональної
політичної еліти України (на прикладі Івано-Франківської області).
В’ячеслав Яремчук, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник, доцент,
ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України.

4.

Особливості регіональної електоральної волатильності на прикладі Львівської області.
Анатолій Романюк, доктор політичних наук, завідувач кафедри політології, професор,
Львівський національний університет імені Івана Франка.
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5.

Зміна електоральних преференцій на місцевих виборах до Львівської міської ради 2020 р.
Світлана Була, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського
національного університету імені Івана Франка.

6.

Регіональні особливості електоральної поведінки на місцевих виборах 2020 (на
прикладі Рівненської області).
Віталій Лебедюк, доцент, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри
політології та національної безпеки, Національний університет "Острозька академія".

7.

Практика застосування соціальних медіа кандидатами на посаду міського голови
Рівного (вибори 2020 р.).
Михайло Радіо, аспірант, ПВНЗ “Європейський університет”.

8.

Політичні партії vs електоральні "політичні машини" у виборчому процесі до органів
місцевого самоврядування (на прикладі Чернівецької області).
Наталія Ротар, доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного
управління, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

9.

Політична риторика регіональних ЗМІ напередодні місцевих виборів 2020 року (на
прикладі Львівської області).
Ольга Анісімович-Шевчук, кандидат політичних наук, проректор, Львівський інститут
економіки і туризму.

10. Електоральні преференції мешканців Львівської та Харківської областей на місцевих
виборах 2020 р.: порівняльний аспект.
Аліна Ясінська, кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу соціальнополітичної історії, ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України.
11. Сумщина: регіональна політична еліта і виборчий процес 2020 р.
Тетяна Бевз, доктор історичних наук, головний науковий співробітник, професор,
ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України.
12. Важливий регіон: вибори та вибір у місті Дніпрі.
Галина Євсєєва, завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор,
завідувач кафедри, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
м. Дніпро.
13. Політичне представництво угорської етнічної меншини України за результатами
місцевих виборів 2020 року.
Михайло Зан, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології і державного
управління, ДВНЗ " Ужгородський національний університет".
14. Особливості виборчого процесу в об’єднаних територіальних громадах у 2015–2020 рр.
Микола Горбатюк, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
відділу соціально-політичної історії, ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України.
15. Прагматизм та ідейно-політичні орієнтації переможців місцевих виборів (2020, Україна).
Антоніна Колодій, доктор філософських наук, професор кафедри політології,
Львівський національний університет імені Івана Франка.
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16. Органи місцевого самоврядування як складова формування політико-управлінської
еліти (регіональний рівень).
Ольга Науменко, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних технологій,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
17. Електоральна вісь "схід-захід" у регіональному вимірі політичного процесу в Україні.
Петро Кузик, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і
дипломатичної служби, Львівський національний університет імені Івана Франка.
18. Вияв електоральної культури українців на муніципальних виборах 2020 року.
Оксана Шурко, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського
національного університету імені Івана Франка.
19. Місцеві осередки політичних партій як чинник демократизації в Україні.
Віра Гапоненко, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних технологій,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
20. Виборчий процес в Україні: нормативно-правове забезпечення.
Федір Медвідь, доктор політичних наук, професор кафедри теорії держави і права
та конституційного права, Міжрегіональна академія управління персоналом; Анатолій
Твердохліб, аспірант кафедри теорії держави і права та конституційного права,
Міжрегіональна академія управління персоналом; Максим Урбанський, магістр права,
здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом.
21. Мемуари сучасних українських політиків як фактор виборчого процесу.
Ігор Стамбол, кандидат історичних наук, доцент кафедри бібліотекознавства та
інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.
22. Нігілізм політичних партій як основа деформації політичної культури громадян.
Орися Харитонюк, аспірантка, Волинський національний університет імені Лесі
Українки.
23. Вплив нових медіа на виборчий процес у сучасній Україні.
Світлана Матвієнків, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних
інститутів та процесів, Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника.
24. Трансформація політичних ідеологій на прикладі сучасних українських партій.
Вадим Ружицький, студент-бакалавр, Донецький національний університет імені
Василя Стуса.
25. Політичні наслідки й особливості регіонального виборчого процесу в Україні.
Юлія Легка, студентка-бакалавр, Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ.
26. Регіональний виборчий процес в Україні. Його наслідки для держави.
Аліна Ройбул, студентка-бакалавр, Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана.
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ПЕРЕРВА
12 год. 45 хв – 13 год. 00 хв

РОБОТА СЕКЦІЇ "ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ ТА
ПАРТІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СВІТІ"
13 год. 00 хв – 15 год. 30 хв
Регламент виступів – 10–13 хвилин
Керівник секції – Литвин Віталій Сергійович, професор
1.

The politisation of the COVID 19 pandemic from the national and local level.
Andrea Schmidt, PhD, Associate Professor at the Faculty of Humanities of the University
of Pecs.

2.

Paradoxes of the European Free Alliance.
Petr Oskolkov, PhD in Political Science, Senior Research Scientist, Institute of Europe,
Russian Academy of Sciences.

3.

German Foreign Policy toward Russia in the Discourses of Parliamentary Political Parties.
Віктор Савінок, аспірант, Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща).

4.

Роль засобів масової інформації у виборчому процесі: досвід США.
Дар’я Лікарчук, доктор філософії, доцент кафедри міжнародних відносин, Київський
національний університет культури і мистецтв.

5.

Wybory prezydenckie w Polsce 2020. Charakterystyka elektoratów.
Robert Alberski, PhD, Dr. hab., Full Professor, Director of The Institute of Political Science
at the University of Wroclaw.

6.

Post-Soviet Jewish Diaspora as an Electoral Community: Experience from the Former USSR,
the USA and Israel.
Vladimir (Ze’ev) Khanin, PhD, Associate Professor, Chief scientist of Israeli Ministry of
Aliya and Integration, Ariel University of Samaria.

7.

Electoral Systems in Regional Elections in the Russian Federation in the early XXI century.
Mikhail Rybalko, PhD in Political Science (Texas Tech University), Candidate of Historical
Sciences, Docent at Irkutsk State University.

8.

Партійно-політичний розвиток Словаччини в контексті парламентських виборів
2020 р.: ключові тренди та виклики.
Анатолій Ключкович, доктор політичних наук, доцент кафедри політології і
державного управління, ДВНЗ "Ужгородський національний університет".

9.

Vývoj Straníckeho Systému Českej Republiky.
Nataliya Maradyk, PhD, docent katedry teórii politiky, Inštitút politológie, Prešovská univerzita
v Prešove.
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10. Volebný systém v regionálnych voľbách na Slovensku.
Michal Cirner, PhD, odborný asistent katedry teórii politiky, Inštitút politológie, Prešovská
univerzita v Prešove; Irina Dudinská, PhD, docent katedry teórii politiky, Inštitút politológie,
Prešovská univerzita v Prešove.
11. Subiektywizacja partyjno-polityczna etnicznych rosjan na Krymie w przededniu jego aneksji
(1988–2013).
Tomasz Białobłocki, PhD, dr. inż., Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie (Polska).
12. Historia, paradygmaty i parametry badania partyjno-wyborczej determinacji rządów
mniejszościowych we współczesnej politologii.
Nadija Panczak-Białobłocka, PhD, dr., Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie (Polska).
13. Election preferences of the Ukrainian national minority in Warmian-Masurian Voivodeship
in Poland.
Мар’ян Лопата, кандидат політичних наук, НУ "Львівська політехніка"; Михайло
Галущак, кандидат історичних наук, НУ "Львівська політехніка".
14. Regionálna úroveň cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky s Ukrajinou z pohľadu
jej legislatívneho a inštitucionálneho rámca na Slovensku.
Vladislav Dudinský, PhD, docent katedry teórii politiky, Inštitút politológie; Gabriel Székely, PhD,
docent katedry teórii politiky, Inštitút politológie, Prešovská univerzita v Prešove.
15. Соціально-економічний чинник регіоналізації партійної політики Індії.
Ольга Моргунюк, аспірантка кафедри політології, Львівський національний університет
імені Івана Франка.
16. Проблематика статистичної обробки даних виборчих компаній.
Тетяна Федотова, доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
17. Вибори глави держави як індикатор атипових президентських систем правління.
Ігор Осадчук, кандидат політичних наук, доцент і докторант кафедри політології,
Львівський національний університет імені Івана Франка.
18. Як політичні компанії грають на почуттях людей: особливості психології у виборчих
кампаніях.
Олександр Новіков, бакалавр, Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ.
19. Економічний аспект політичної програми ХДС у другій половині 1940-х – першій
половині 1950-х років.
Алла Вітенко, студентка-бакалавр, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.
20. Партійно-електоральні бази та масиви даних: винятково національні чи можливо
і доречно й субнаціональні?
Віталій Литвин, доктор політичних наук, професор кафедри політології, доцент,
Львівський національний університет імені Івана Франка.
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ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ
ОНЛАЙН/ДИСТАНЦІЙНОЇ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
П’ята міжнародна наукова конференція кафедри політології Львівського національного
університету імені Івана Франка "Політичні партії і вибори: українські та світові практики"
(пам’яті Юрія Шведи) цьогоріч відбудеться у дистанційному/онлайн форматі. Роботу
секцій конференції буде забезпечено інструментами "Microsoft Teams".
Для онлайн-входу, реєстрації учасників (автоматично) й роботи конференції потрібно
приєднатися до конференції (натиснути виділене/підкреслене гіперпосилання).
Повне посилання на наукову конференцію: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NDhhODlhZDgtOWRjOC00MGI5LThmNjMtZDJiYzkwNTAyZDEz%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22693c432f-1998-4d96-bc9d-568a0101e5a3%22%7d
Вхід у конференцію буде відкрито з 09 год. 00 хв і відбуватиметься автоматично, тобто без
очікування у фойє. При цьому, відкриття конференції та вітальне слово організаторів заплановані
на 10 год. 00 хв.
Для максимальної зручності участі в роботі конференції її організатори рекомендують
завантажити програму "Microsoft Teams" для відповідних версій операційних систем. Це
можна зробити за посиланням https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/microsoftteams/download-app або під час приєднання до конференції. Окрему інструкцію із приводу
встановлення додатку "Microsoft Teams" надіслано у долучених файлах (у відповідному
емейлі).

Відповідальні за підготовку:
Анатолій Романюк,
професор, доктор політичних наук, завідувач кафедри політології
Віталій Литвин,
доцент, доктор політичних наук, професор кафедри політології
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