
17 грудня 2021 року відбудеться  

Всеукраїнська відкрита науково-практична конференція 

 
«СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ:  

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ» 
 
 
 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 
 
 

 
 

 

Українська  
асоціація політичного 

консалтингу 
 

ДЗВО 
«Університет менеджменту 

освіти» НАПН України 
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центр публічного врядування  

і права  
 

 
 

Фундація європейських  
і безпекових досліджень 

 
Інститут дослідження 

Голодомору  

 
 

Український  
Центр суспільного розвитку 

 
 

Асоціація  
політичних психологів  

України 

 
Білоцерківський 

національний аграрний 
університет 

 
 
 
 
 
 
 

Всеукраїнська асоціація  
магістрів державного 

управління  

 
 

Міжнародна асоціація  
малих громад 

 

 
Прикарпатський 

національний університет 
ім.В.Стефаника 

Інститут післядипломної освіти 
та довузівської підготовки  

 
 

Всеукраїнська  
асоціація політичних наук 

 

 

 



 

Формат проведення конференції: онлайн та офлайн одночасно – у 

приміщенні ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за 

адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а (корпус 3, поверх 1, актова 

зала). Довідки за тел.:  (066) 788-26-83 – Лілія Ричкіна 

Робоча мова конференції – українська. 

Збірник тез конференції: https://pcal.com.ua/wp-

content/uploads/2021/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_17.12.2021.pdf  

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
10.00 – 12.00 Пленарне засідання 

 
Трансляція на платформі Zoom: 
https://zoom.us/j/92440566148?pwd=a0lHaFd3Skk5YXlMVmwwY0dEb082UT09 
Ідентифікатор конференції: 924 4056 6148 
Код доступу: 962199 

 
Трансляція на YouTube:  
https://youtu.be/d6YW7p94ghc 

 
 
Вітальні слова: 
 
Владислав КОТЛЯР – голова ГО «Української асоціації політичного консалтингу» 
 
Микола КИРИЧЕНКО – ректор Державного закладу вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України,  член-
кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії  
                                                     
Ольга ПЕТРОЄ – голова ГО «Аналітично-консалтинговий центр публічного 
врядування і права», доктор наук з державного управління, професор 
 
Доповіді: 
 
Ігор РЕЙТЕРОВИЧ – керівник політико-правових програм Українського Центру 
суспільного розвитку, кандидат політичних наук, доцент :  
Політичні процеси в сучасній Україні: особливості, проблеми, перспективи 
 
Олексій БУРЯЧЕНКО – кандидат політичних наук, виконавчий директор  
Міжнародної асоціації малих громад: 
Боротьба за політичне поле: пандемія як драйвер політичних технологій 
 
Юрій МЕЛЬНИК – голова Фундації європейських і безпекових досліджень, кандидат 
юридичних наук: 
Демократія як фактор впливу на забезпечення національної безпеки  
 
Валерій БЕБИК – президент Всеукраїнської асоціації політичних наук, доктор 
політичних наук, професор: 
Теорія і практика гібрідних війн 
 

https://pcal.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_17.12.2021.pdf
https://pcal.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_17.12.2021.pdf
https://pcal.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_17.12.2021.pdf


Олена Антонова – завідувачка сектору сприяння правовій поінформованості 
населення Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
співзасновниця ГО «Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і 
права», доктор наук з державного управління, доцент:  
Становлення та розвиток інституту омбудсмана у політичній системі 
України 
 

Ірина ГУБЕЛАДЗЕ – старший науковий співробітник лабораторії психології мас та 

спільнот Інституту соціальної та політичної психології Національної академії 

педагогічних наук України, президент ГО «Асоціація політичних психологів України», 

доктор психологічних наук:  

Розвиток почуття власності до країни як психологічна технологія 

консолідації суспільства 

 
Валентин КІМ – член Асоціації політичних психологів України, експерт з питань 
невербальної комунікації, експерт-аналітик в сфері бізнес-переговорів та 
корпоративного менеджменту: 
Технології невербальних маніпуляцій в політичній комунікації  
 

*** 
 

13.00 – 14.30 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

Секція 1 
«ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»  

13.00 – 14.30  
 

Трансляція на платформі Zoom: 
https://zoom.us/j/92440566148?pwd=a0lHaFd3Skk5YXlMVmwwY0dEb082UT09  
Ідентифікатор конференції: 924 4056 6148 
Код доступу: 962199 

 
Модератори: 
 
Світлана ЧУНІХІНА – віце-президент Асоціації політичних психологів 
України, заступник директора Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України, кандидат психологічних наук  
 
Всеволод ЗЕЛЕНІН – член Асоціації політичних психологів України, доктор 
філософії із психології (PhD),  професор кафедри політичної психології та 
міжнародних відносин Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, заслужений працівник освіти України 
 
Доповідачі: 
 

1. Світлана Чуніхіна – віце-президент Асоціації політичних психологів України, 

заступник директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України, кандидат психологічних наук:  

Психотехнології політики: перспективи оздоровлення політичних 

відносин  

 

 

 

 

https://zoom.us/j/92440566148?pwd=a0lHaFd3Skk5YXlMVmwwY0dEb082UT09


2. Всеволод Зеленін – член Асоціації політичних психологів України, доктор 

філософії із психології (PhD), професор кафедри політичної психології та 

міжнародних відносин Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова, заслужений працівник освіти України:  

Психо-технології міфодизайну в медіа-дискурсі постмодерну та 

метамодерну: практика творення гранд-наративів 

 

3. Святослав Корсакевич – член Асоціації політичних психологів України, 

випускник школи політичних лідерів ВБФ «Україна-Юнеско», директор 

консультаційного центру ДЗВО «Університет менеджменту освіти», здобувач 

ступеня доктора філософії Інституту соціальної і політичної психології НАПН 

України:  

Психологічні технології легітимізації політичної влади і 

державницьких рішень у політичній комунікації 

 

4. Лілія Ричкіна – заступник голови ГО «Української асоціації політичного 

консалтингу»: 

Мотиваційні моделі політичної діяльності у контексті її 

результативності 

 

5. Андрій Шидловський – член Асоціації політичних психологів України: 

Усвідомленість виборцями деформації предикату політичної 

ідеології під час виборів в континуумі демократія-диктатура 

 

6. Олексій Танасієнко – голова правління Благодійної організації «Фонд 
сприяння авторам гуманітарних та соціальних ініціатив «Мрії здійснюються»  

Яка когнітивна модель та модель вирішення проблем стоїть за 
формулою: «політична технологія»  
 

7. Олена Степаненко – аспірантка Навчально-наукового інституту публічного 
управління та державної служби, голова правління ГО «Інститут 
альтернативних рішень»:  

Місце та роль альтернативних способів врегулювання спорів  у 
контексті сучасних політичних процесів  та тенденцій  суспільного 
розвитку 
 

 
Секція 2  

«МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  
ФОРМУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ  ПОЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»  

13.00 – 14.30  
 

Трансляція на платформі Zoom:  
https://us02web.zoom.us/j/3489144233?pwd=UGw1cWFqNHBZQzZweVhqdjV0aXNSU
T09     
Ідентифікатор конференції: 348 914 4233 
Код доступу: mNwg56 

 
Модератори: 

 

Владислав КОТЛЯР – голова ГО «Української асоціації політичного 
консалтингу» 
 

https://us02web.zoom.us/j/3489144233?pwd=UGw1cWFqNHBZQzZweVhqdjV0aXNSUT09
https://us02web.zoom.us/j/3489144233?pwd=UGw1cWFqNHBZQzZweVhqdjV0aXNSUT09


Ія ДЕГТЯРЬОВА –  професор кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

Національної академії педагогічних наук України,  голова правління ГО 

«Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права», доктор 

наук з державного управління, професор 

 

 
Доповідачі: 

 
1.  Марія Пірен – професор кафедри педагогіки та соціальної роботи 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор 
соціологічних наук, професор:  
Роль інноваційної освіти у підготовці фахівців до участі у публічному 
урядуванні в територіальних громадах   

 
2. Віктор Пащенко – доцент кафедри права, політологіі та міжнародних 

відносин Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), кандидат 
політичних наук:  
10 уроків місцевих виборів 2020 року 

 
 3. Андрій Іванець – старший науковий співробітник Інституту дослідження 

Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду, представник 
Крайової Ради Українців Криму, кандидат історичних наук: 
Про використання Росією «українського питання» в Криму як 
політтехнології у гібридній війні проти України (2014-2021 рр.) 
 

4. Тетяна Мельник – директор з розвитку проєкту «Новітня академія 
демократичного управління» ГО «Аналітично-консалтинговий центр 
публічного врядування і права»:  
Використання можливостей Think Tanks у подоланні розриву між 
знаннями і політикою 

 
5. Ганна Кондракова – здобувачка ступеня магістра Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, депутатка Дніпропетровської обласної 
ради:  
Технології соціального залучення (реальні кейси). 

 
6. Ія Дегтярьова –  професор кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України,  голова правління ГО 
«Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права», доктор 
наук з державного управління, професор:   
Підходи до формування політичних технологій 

 

*** 

14.30 – 15.00 Підведення підсумків Конференції 
Доповідачі – керівники секцій: Висновки до резолюції конференції 

 

Контактні дані Оргкомітету конференції:  

Владислав Котляр – голова Оргкомітету: (050) 410-90-85 
Лілія Ричкіна – секретар Оргкомітету: (066) 788-26-83 

Електронна адреса: politorg.ua@gmail.com 

mailto:politorg.ua@gmail.com

