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Круглий стіл: 

«РОЗВИТОК СОБОРНОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ»

До Дня Соборності України



Соборність – це неперервна робота щодо стимулювання 

суспільного діалогу «навіщо нам бути разом»



Модератор

Валентина Гошовська, д.політ.н., проф., почесний

професор Національної академії державного управління

при Президентові України, народний депутат України

кількох скликань.

Мета круглого столу - актуалізація питань збереження

незалежності України шляхом сповідування ідеології

творення, порозуміння і злагоди та збереження надбання

кращих представників попередніх поколінь українського

народу, які протягом багатьох років захищали своє право

бути єдиним українським народом і мати незалежну

державу, бути рівноправними у єдності з іншими

народами.



Основні питання для

обговорення:

• Збереження і зміцнення соборності

Української держави в умовах реалізації

європейської стратегії.

• Відповідальність сучасної адміністративно-

політичної еліти за збереження і зміцнення

соборності України.

• Застосування публічними службовцями

європейських цінностей у щоденній

професійній діяльності.

• Дискурс соборності в сучасному політикумі

України.



Експерти з: 
футурологічних аспектів розвитку суспільно-політичних 

процесів і соборності України –

Валентина Гошовська, д.політ.н., проф.; Лілія 

Григорович, к.філос.н.; Тетяна Пояркова, д.політ.н., 

доц.; 

історико-правових аспектів соборності України – Надія 

Максименцева, д.юр.н.; Ростислав Марчук, к.ю.н., доц.

синергетичної природи соборності та фактору збереження 

цілісності України – Ірина Дудко, д.політ.н., проф.; 

Валентина Гурієвська, к.держ.упр. 

соціокультурної ідентичності та реалізації базових 

засад культурної політики держави України –

Лідія Даниленко, д.пед.н., проф.; Інна Плотницька, 

к.філол.н., проф.

Дякуємо, що до дискусії виявили бажання долучилися  

аспіранти  Семенчук Іван, Шестакова Юлія, Мисишин 

Олександр 

ЗАПРОШУЄМО всіх присутніх до дискусії!



22 січня - День Соборності 

України (святкується з 1999 року)

присвячений:

•проголошенню Акта возз’єднання

(злуки) УНР і ЗуНР у 1919 році;

• прийняттю ІV Універсалу

Українською Центральною Радою, якою

проголошувалася повна незалежність

УНР у 1918 році.



Витяг із ІV Універсалу 

Директорії УНР 

«Здійснилися віковічні мрії, якими

жили і за які вмирали кращі сини

України. Однині є єдина незалежна

Українська Народна Республіка».

22 січня 1918 р.



Соборність

Духовна спільність багатьох людей, які

проживають разом.
Тлумачний словник 

за ред. С.І. Ожегова і Н.Ю. Шведової

“У соборності немає нічого юридичного,

нічого, що нагадує владу державну, нічого

зовнішнього і ніякого примусу ”, а нормою є

загальне прийняття і згода.
М.О.Бердяєв



Еволюція нашого дослідження  

проблеми соборності України

• 2013 р. – соборність як фактор духовності і демократії;

• 2014 р. – соборність як фактор збереження національних

інтересів держави;

• 2015 р. – соборність як фактор збереження державності ;

• 2016 р. - соборність як фактор збереження цілісності

держави;

• 2017 р. - соборність як фактор консолідації суспільства;

• 2018 р. - соборність як фактор консолідації нації;

• 2019 р. - соборність як основа успішності державотворчих

процесів

• 2020 р. - НАМ БЕРЕГТИ ТЕБЕ, СОБОРНУ І ЄДИНУ І НАМ ТВОЮ

ІСТОРІЮ ТВОРИТЬ…

• 2021 р. - РОЗВИТОК СОБОРНОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ

РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ



Рефлексія:

• власні думки  учасників круглого 

столу



ВИСНОВКИ
• соборність – це неперервна робота щодо

стимулювання суспільного діалогу «навіщо нам

бути разом»;

• справжня консолідація можлива за умов власної

активної діяльності, яка по-справжньому містить

творчу енергію громади та залучає її до солідарних

реформ;

• реформістська діяльність вітчизняного парламенту

має відбуватися не за чужим сценарієм, а за

власним;

• СОБОРНІСТЬ – духовна спільність багатьох

людей, які проживають разом.



Дякуємо за співпрацю

.


