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ОРГКОМІТЕТ  
Остапець Юрій, доктор політичних наук, декан факультету суспільних наук, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – голова оргкомітету 

Савченко Ірина, провідний спеціаліст відділу міжнародної політики та 

організації здоровя управління молоді та спорту Закарпатської ОДА – 

співголова оргкомітету 

Гиря Володимир, кандидат історичних наук, заступник декана факультету 

суспільних наук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – 

співголова оргкомітету 

Бертолон Олександр, заступник голови правління ГО «Асоціація випускників 

політологів та міжнародників УжНУ» – співголова оргкомітету 

Зан Михайло, кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри 

політології і державного управління факультету суспільних наук, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» – член оргкомітету 

Шафраньош Олексій, кандидат політичних наук, начальник відділу зв’язків з 

громадськістю, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – член 

оргкомітету 

Грицан Мірелла-Габріелла, студентка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування», голова студради факультету суспільних наук, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» – член оргкомітету 

Павлей Ольвія, студентка спеціальності «Політологія», голова студентського 

наукового товариства факультету суспільних наук, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» – член оргкомітету 

Попович Володимир, студент спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» голова профкому студентів факультету суспільних наук, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – член оргкомітету 

 

Офіційні мови конференції: українська та англійська. 

Місце проведення конференції:  

м. Ужгород, вул. Університетська 14а, 

аудиторія № 201 Головного навчально-лабораторного корпусу 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

Початок о 12:00 

Програма 

11.30 – 12.00 Реєстрація учасників 

12.00 – 12.30 Відкриття конференції 

12.40 – 14.00 Пленарне засідання 

14.00 – 14.15 Перерва. Кава-брейк 

14.15 – 16.00 Робота в секціях 

16.00 – 16.30 Круглий стіл 

16.30 – 17.00 Підведення підсумків конференції 
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Відкриття конференції: 
Вступне слово:  

Остапець Юрій, професор, доктор політичних наук, декан факультету 

суспільних наук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Привітання:  

Лендьел Мирослава, професор, доктор політичних наук, проректор з науково-

педагогічної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  

Криндач Павло, начальник управління у справах молоді та спорту 

Закарпатської обласної державної адміністрації  

Вегеш Микола, професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри 

політології і державного управління, ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 

 

Пленарне засідання: 

Модератор: д.політ.н. Остапець Юрій 

Бертолон Олександр, заступник голови правління ГО «Асоціація політологів 

та міжнародників УжНУ», аспірант кафедри політології і державного 

управління, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Перспективи врегулювання українсько-угорського дипломатичного конфлікту 

під час президентства Володимира Зеленського» 

Ковальчик Януш, PhD, факультет політології, Університет ім. Марії Кюрі-

Склодовської в Любліні (Республіка Польща) 

«Розвиток відносин Польщі та України після обрання нового українського 

Президента» 

Левковіц Лукаш, PhD, старший аналітик Інституту Центральної Європи, 

Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща); 

«Перспективи співробітництва «Вишеградської групи» з Республікою Білорусь 

у контексті білоруської політичної кризи» 

Зан Михайло, кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри 

політології і державного управління, ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 

«Особливості етноідентифікації та громадсько-політичної репрезентації русинів 

у Словацькій Республіці та Україні (за результатами експертного опитування)» 

Тодоров Ігор, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних 

студій та суспільних комунікацій, ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 

«Подвійне громадянство в Україні в контексті міжнародної національної 

безпеки» 

Павлей Ольвія, студентка спеціальності «Політологія», голова 

студентського наукового товариства факультету суспільних наук, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» 

«Вплив парламентських електоральних циклів 2014-2019 років на розвиток 

партійної системи України» 
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Секція 1 

Аудиторія 201 

Модератори: 
Бертолон Олександр, заступник голови правління ГО «Асоціація політологів 

і міжнародників УжНУ» 

Попович Володимир, голова профкому студентів факультету суспільних 

наук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

Остапець Юрій, доктор політичних наук, декан факультету суспільних наук, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Ключкович Анатолій, доктор політичних наук, доцент кафедри політології 

і державного управління, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Між мейнстрімом і популізмом: особливості розвитку партійної системи 

Словацької Республіки у контексті парламентських електоральних циклів» 

Палінчак Микола, доктор політичних наук, декан факультету міжнародних 

економічних відносин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Лешанич Мирослав, викладач кафедри міжнародної політики, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» 

«Особливості дослідження рівня інституціалізації політичних партій (на 

прикладі партійної системи в Україні)» 

Копинець Юрій, старший викладач кафедри міжнародних студій та 

суспільних комунікацій, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Тенденції розвитку партійних систем Європейського Союзу у контексті 

парламентських електоральних циклів 2017 року» 

Мушинка Олександр, PhD, викладач Інституту ромських студій, Центр мов 

і культур національних меншин, Пряшівський університет (Словацька 

Республіка) 

«Особливості політичного представництва ромів за результатами виборів до 

Європейського парламенту (2019) та Національної Ради Словацької Республіки 

(2020)» 

Габрин Петро, секретар Закарпатського обласного ромського об᾽єднання 

«Романі черхень» («Ромська зірка»), м. Ужгород 

«Особливості політичної участі та представництва ромів у законодавчій владі 

Словацької Республіки в контексті парламентських виборів 2020 року» 

Головченко Володимир, здобувач кафедри політології і державного 

управління, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Вплив регіональних чинників на діяльність політичних партій в Україні» 

Гиря Володимир, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології 

і державного управління, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Мілян Петро, магістр державної служби, головний спеціаліст відділу молоді 

та спорту управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської 

міської ради 

 «Адміністративна реформа і місцеве самоврядування в Україні»  
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Доцяк Ігор, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології, ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника» 

«Транскордонне співробітництво в контексті децентралізації влади в Україні» 

Барчій Іван, голова правління ГО «Асоціація політологів та міжнародників 

УжНУ» 

«Розвиток політичних відносин між Україною та Румунією після зміни влади в 

Україні» 

Петрінко Віктор, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології і 

державного управління, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Інститут парламентаризму в Польщі: ретроспектива становлення та сучасний 

етап» 

Кічера Надія, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології і 

державного управління, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Словацько-українське співробітництво у сферах захисту прав національних 

меншин» 

Гиря Володимир, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології 

і державного управління, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Міжнародний тероризм: аспекти його виникнення та становлення» 

Oskolkov Petr, PhD in Political Science, Lecturer, Comparative Politics 

Department, School of Government and Politics, MGIMO University (Russian 

Federation) 

«Politicized Ethnicity: Concept and Its Aspects» 

Асланов Стеллас, доктор політичних наук, доцент кафедри політології 

і державного управління, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Oсобливості теорії та практики етнополітичної стабільності» 

Червеняк Кристина, кандидат політичних наук, викладач кафедри політології 

і державного управління, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Етнізація політики під час виборчих кампаній в Україні» 

Горват Мирослав, аспірант кафедри політології і державного управління, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  

«Місце правозахисного руху ромських неурядових організацій Закарпаття у 

процесі включення ромів до громадянського суспільства України» 

Продан Юрій, голова Закарпатського обласного науково-культурологічного 

товариства ім. О. Духновича 

«Громадська діяльність Товариства імені Олександра Духновича у минулому та 

сьогоденні» 

Бобинець Микола, голова Закарпатського обласного об’єднання «Крайове 

товариство подкарпатських русинів» 

«Діяльність русинських громадських організацій у країнах Європи та Америки: 

досвід для України» 

Шипович Юрій, голова громадської організації «Русинський культурологічний 

клуб» 
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«Особливості становлення та організаційного структурування Світового 

конгресу русинів» 

Комарницький Володимир, аспірант кафедри міжнародної політики, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» 

«Партійна складова стратегічних викликів реформи децентралізації в сучасній 

Україні» 

Біль Владислав, аспірант кафедри політології, ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

«Політико-економічні основи децентралізації влади в України» 

Манчуленко Галина, аспірантка кафедри політології та державного 

управління, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

«Роль Швейцарської конфедерації у сприянні процесу децентралізації влади в 

Україні» 

Буркуш Володимир, аспірант кафедри політології і державного управління, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 «Вплив брексіту на процеси європейської інтеграції» 

Мондяк Василина, студентка-магістр факультету історії та міжнародних 

відносин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Відносини України та ЄС через партнерство з сусідніми країнами» 

Беззубко Юлія, студентка факультету державного управління, Донецький 

державний університет. 

Беззубко Лариса, доктор наук з державного управління, Донецький державний 

університет. 

«Міжнародна технічна допомога відновленню Донецької області» 

Кожем’як Вікторія, студентка-магістр факультету історії та міжнародних 

відносин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Україна – Словаччина: особливості стратегічного партнерства» 

Кухта Василь, аспірант кафедри політології і державного управління, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» 

«Регіон Тропічної Африки в міжнародному політичному процесі XXI століття» 

 

Секція 2 

Аудиторія 234 

Модератори: 
Шафраньош Олексій, кандидат політичних наук, начальник відділу зв’язків 

з громадськістю, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Павлей Ольвія, голова студентського наукового товариства факультету 

суспільних наук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

Буркало Валентин, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології 

і державного управління, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Олігархічна модель і професійна етика державних службовців» 
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Дьєндєші Ласло, здобувач кафедри політології і державного управління, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» 

«Феномен політичних чуток: характеристика та теоретичні засади вивчення» 

Осуховський Олег, аспірант кафедри політології і державного управління, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

«Погляди В. Липинського на українську державність» 

Ситник Олександер, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії, 

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана 

Хмельницького 

«Політичні засади українського націоналізму періоду 1920 – 1930-х років» 

Марчук Василь, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

політичних інститутів та процесів, ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет ім. Василя Стефаника» 

Королько Андрій, кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних 

інститутів та процесів, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

ім. Василя Стефаника» 

«УГКЦ як церковно-релігійна інституція незалежної України» 

Марчук Василь, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

політичних інститутів та процесів, ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет ім. Василя Стефаника» 

Марчук Наталія, кандидат політичних наук, доцент кафедри журналістики, 
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