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Контакти:

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ
У СУЧАСНОМУ ІДЕОЛОГІЧНОМУ

ПРОТИСТОЯННІ

12:00

Олег Тягнибок
Голова ВО "Свобода"

12:20 12:40

11:30

Юрій Сиротюк
директор НАЦ "Українські студії
стратегічних досліджень",
ініціатор Бандерівських читань

10:30

Стефан Романів
Голова ОУН(б)

Сергій Надал
міський голова Тернополя

Публічна лекція "Степан Бандера як символ і орієнтир"

Відкриття та вітальні слова

Михайло Головко
кандидат економічних наук,

голова Тернопільської обласної ради,
народний депутат України

VII-VIIІ  скликань
"Геополітичні проєкти, тенденції

та популізм як контрреакція"

Ігор Плохой
військовий капелан,

голова ГО “Капеланське
служіння війську” та ГО
“Християнський фронт”

"Процеси деконструкції
ідентичностей.

Есхатологічний вимір"

Віктор Рог
історик, головний редактор газети "Шлях перемоги", ОУН (б)

Богдан Ходаківський
Лідер руху

"Традиція і порядок"

Олександр Сич
доктор політичних наук, голова

Івано-Франківської обласної ради,
віце-прем'єр-міністр України (2014 р.)

"Сучасний український
націоналізм: основні завдання,

умови та лінії ідеологічного
протистояння"

Альона Талстая

Руслан Марцінків
міський голова Івано-Франківська

Співголова Руху Салідарнасці
“Разам” (Білорусь)

Олександр Симчишин
міський голова Хмельницького

Богдан Галайко
кандидат історичних наук,
модератор Бандерівських читань



ПРОГРАМА

Олександр Чупак
випускник Селкірк коледжу

(Канада), аудитор Grant
Thornton, експерт НАЦ "УССД"
"Сучасна червона загроза із
Заходу. Витоки, фундамент і

методи пропаганди”"

Андрій Холявка
історик,

політичний аналітик
"Популістська хвиля

проти глобальної
олігархії"

Петро Іванишин
доктор філологічних наук,

секретар Науково-ідеологічного
центру імені Дмитра Донцова

"Неолібералізм
як імперська

ідеологія"

13:00 13:20 13:40

Олег Баган

14:00

Юрій Олійник

14:20

Ірина Фаріон

14:40

Ігор Загребельний
кандидат філософських

наук, керівник аналітично-
дослідницького центру 

“Політична теологія”
"Реабілітація ранньомодерних
ідентичностей і геополітичні

перспективи України"

15:00

Богдан Бутковський
учасник російсько-

української війни, депутат
Тернопільської обласної

ради
"Гібридний націоналізм:

виклики сучасної
української політики"

15:20

Євген Букет
почесний краєзнавець України,

член Історичного клубу
“Холодний яр”

"Право народу на повстання: його
поступ в Україні, теоретичне
обґрунтування та практичне

застосування в сучасному світі"

15:40

науковець, публіцист-культуролог,
ідеолог українського націоналізму,

голова Науково-ідеологічного
центру імені Дмитра Донцова
"Наступ неоліберального
«контрольованого хаосу»:

приклад США"

кандидат політичних наук,
керівник дослідницьких програм

НАЦ «Українські студії
стратегічних досліджень»
"Ліберальний популізм:

партії-симулякри
олігархату"

доктор філології,
лавреат премії

ім. Олекси Гірника
"Українськомовна

ідентичність: досвід
транснаціонального

минулого"

16:20 16:40

17:00 17:20 17:40

ПЕРСПЕКТИВИ
УКРАЇНСЬКОЇ

РЕВОЛЮЦІЇ

18:00 Презентація книги Степана Бандери

Ростислав Мартинюк
історик,

тележурналіст
"Перспектива «нового Диптиху»:
відновлення духовного лідерства

України на теренах Євразії"

16:00

Андрій Ковальов
кандидат політичних наук,

історик
"Томос ПЦУ і націоналісти:

майбутнє церковних
реформ"

Деревінський Василь
доктор історичних наук,

професор КНУБА
"Історія в навчальному процесі в
світлі ідеологічних концептів та

«оптимізації»"

Микола Кравченко
кандидат історичних наук,

заступник Лідера
Національного Корпусу,

директор Інституту
Національного розвитку

"Концепція багаторівневого
громадянства"

Костянтин Денисов
кандидат економічних наук,

викладач Запорізького
національного університету

"Економічні реформи в Україні:
ліберальні догми, соціалістичні

експерименти та
націоналістичні ліки від них"

Станіслав Ткачук
військовослужбовець ЗСУ,

випускник Рівненського
державного гуманітарного

університету
"Космополітизм та державна
молодіжна політика: засоби
впливу та нав'язані ілюзії"


