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м. Київ 

 
 



 
 

Місце проведення: м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2,  

каб. 218. 

Час  і регламент проведення:  

11.45 – 12.00 (реєстрація – очно, on-line, ZOOM) 
12.00 – 1205 (on-line, інформаційний матеріал) 
12.05 – 12.15 (відкриття, вітальні слова) 
12.15 – 13.15 (виступи гостей) 
13.15 – 13.45 (обговорення питань) 
13.45 – 14.00 (ухвалення резолюції) 
Формат проведення: очно-дистанційно 

 

Підключитися до конференції Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/82042835756?pwd=N1RzMUIwdlF
LcnFaVWNnOVBmVlNCZz09 

Meeting ID: 820 4283 5756 
Passcode: 449395 
 
Учасники  – провідні вітчизняні вчені НАН України та громадські 

діячі; члени Наукової школи вітчизняного парламентаризму Навчально-

наукового інституту публічного управління та державної служби Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка: випускники та 

здобувачі вищої освіти кафедри парламентаризму (представники органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій, бізнес організацій); інші здобувачі вищої освіти; викладачі 

ЗВО; представники Громадської організації «Академія парламентаризму». 

Робоча мова: українська.  

Питання для обговорення:  

1. Роль парламенту в утвердженні суверенітету та незалежності України. 
2. Соборність як концепція та політика духовної спільності, традицій і 

перспектив українського народу.  
3. Сучасні виклики та завдання публічній владі у воєнний і повоєнний 

періоди. 
ВІДКРИТТЯ 

Лариса КОМАХА, директор Навчально-наукового інституту 

публічного управління та державної служби Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук, професор 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Володимир БУГРОВ, ректор Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук, 

професор, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України  

ВИСТУП 
Валентина ГОШОВСЬКА,  завідувач кафедри парламентаризму 

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної 
служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор політичних наук, професор, керівник наукової школи вітчизняного 
парламентаризму 

 



 
ВИСТУПИ та ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ 

Павло МОВЧАН,  народний депутат України шести скликань, незмінний очільник 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, без перебільшення, один із 
фундаторів сучасної Української держави, яку виборював і словом і ділом – голосував за 
Акт проголошення Незалежності України та Конституцію 
Елла ЛІБАНОВА, відома громадська діячка й українська вчена, академік НАН України, 
директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 
доктор економічних наук, професор 
Давид АРАХАМІЯ, народний депутат України ІХ скликання, Голова фракції «Слуга 
народу» у Верховній Раді України 

Валерій СМОЛІЙ, відомий громадський і політичний діяч, провідний вчений, 
академік НАН України, директор Інституту історії НАН України, ексвіцепрем’єрміністр з 
гуманітарних питань України , доктор історичних наук 
Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, український політик, державник, академік НАН України, 
ексвіцепрем’єрміністр України з гуманітарних питань,  директор Інституту літератури 
імені Тараса Шевченка НАН України, доктор філологічних наук 

Олег РАФАЛЬСЬКИЙ, український політик, громадський діяч, директор Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень  ім. І. Ф. Кураса НАН України, член-
кореспондент НАН України,  академік НАПН України,   віцепрезидент НАН України,  
доктор  історичних наук,  професор    
Петро ВОРОНА, доктор  наук з державного управління, професор, член Наукової школи 

вітчизняного парламентаризму з часів заснування, доброволець, головний сержант військової 

частини ЗСУ, на передовій  
Володимир КРЕЙДЕНКО, народний депутат України ІХ скликання, заступник голови Комітету 

Верховній Раді України  з питань транспорту та інфраструктури, Навчально-науковий інститут 

публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кафедра парламентаризму, докторант 
Олександр АЛІКСІЙЧУК, народний депутат України ІХ скликання, голова підкомітету з 

питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

аспірант 

Лілія ГРИГОРОВИЧ, кафедра парламентаризму, Навчально-науковий інститут публічного 

управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

кандидат  філософських наук, народний депутат України 5-ти скликань 
Ірина ДУДКО, професор кафедри парламентаризму, Навчально-науковий інститут публічного 

управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

доктор політичних наук, професор 

Лідія ДАНИЛЕНКО, професор кафедри парламентаризму, Навчально-науковий інститут 

публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор педагогічних наук, професор 

Ігор РЕЙТЕРОВИЧ, доцент кафедри парламентаризму, Навчально-науковий інститут 

публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат політичних наук, доцент 

ТЕЗИ 

Ірина АЛЄКСЄЄНКО, заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту 

публічного управління та державної служби Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, доктор політичних наук, професор 

Суспільний діалог задля національної ідентичності 

  



Олександр АЛІКСІЙЧУК, народний депутат України ІХ скликання, голова підкомітету з 

питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

аспірант (науковий керівник: Даниленко Л.І., доктор педагогічних наук, професор) 
Проблеми європеїзації інституційного розвитку Верховної Ради України 

Валентина АНОШИНА, Навчально-науковий інститут публічного управління і державної 

служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра 

парламентаризму, магістрантка (науковий керівник: Дудко І.Д., доктор політичних наук, 

професор 

Парламент як невід’ємний інститут державної влади і політичного управління 

Україні в умовах війни 

Євген АНОШИН, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістрант (науковий керівник: 

Рейтерович І.В., кандидат політичних наук,  доцент) 

Сучасні виклики та завдання публічній владі у воєнний і повоєнний періоди 

Наталія БАЛАСИНОВИЧ, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної 

служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра 

парламентаризму, аспірантка (науковий керівник: Дудко І.Д., доктор політичних наук, професор) 

Про День Соборності України: сучасність і майбутнє 

Владислав ВАЩИШИН,  Навчально-науковий інститут публічного управління та державної 

служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (науковий керівник: 

Даниленко Л.І., доктор педагогічних наук, професор) 

Що для мене означає день Соборності України 

Євген ДАНИЛОВ,  Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (науковий керівник: Даниленко 

Л.І., доктор педагогічних наук, професор) 

Історичний досвід боротьби за соборність та сучасні виклики 

Андрій ГАЧКОВ,  Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

аспірант (науковий керівник: Даниленко Л.І.,  доктор педагогічних наук, професор) 

Сучасні інформаційні технології: перспективи застосування у державному управлінні 

Валерія ГОЛУБЬ, професор кафедри парламентаризму, Навчально-науковий інститут 

публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор наук з державного управління, професор 

Особливості  взаємодії  держави і суспільства у контексті сучасних викликів 

Ольга ГОРУЛЬКО, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

аспірантка (науковий керівник: Даниленко Л.І., доктор педагогічних наук, професор) 

Паритетний парламент на  захисті  незалежності  України 

Валентина ГОШОВСЬКА, завідувач кафедри парламентаризму ННІ ПУДС, Президент ГО 

«Академія парламентаризму», Заслужений працівник народної освіти України, доктор 

політичних наук, професор  

Соборність України - фактор єднання народу і влади 

Лілія ГРИГОРОВИЧ, кафедра парламентаризму, Навчально-науковий інститут публічного 

управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

кандидат  філософських наук, народний депутат України 5-ти скликань,  Павло КОНОНЕНКО,  

аспірант 

Акт  про Злуку 22.01.1919. Історичні та політико-правові аспекти 
Вікторія ГУРА, заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-
наукового інституту публічного управління та державної служби Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук, доцент 

Опір змінам: як українцям інтегруватися в європейське суспільство 

  



Олена ДАВИДЕНКО, Навчально-науковий інститут публічного управління і державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

аспірантка (науковий керівник: Дудко І.Д., доктор політичних наук, професор) 

Місцеве самоврядування: специфіка діяльності в умовах воєнного стану 

Лідія ДАНИЛЕНКО, професор кафедри парламентаризму, Навчально-науковий інститут 

публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор педагогічних наук, професор 
День Соборності України: традиція  та цінність 

Вячеслав ДІДКІВСЬКИЙ, Навчально-науковий інститут публічного управління і державної 

служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра 

парламентаризму, магістрантка (науковий керівник: Голубь В.В., доктор наук з державного 

управління, професор)  

Оптимізація інституційної спроможності органів влади у сфері публічного управління 

комерційним автомобільним транспортом 

Ірина ДУДКО, професор кафедри парламентаризму, Навчально-науковий інститут 
публічного управління та державної служби Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, професор, Андрій УДОТОВ, 
магістрант 

Національна культура як фактор єднання і спротиву РФ в умовах війни 
Юрій ЄЛЕНІЧ, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

магістрант (науковий керівник: Даниленко Л.І., доктор педагогічних наук,  професор) 

Роль Верховної Ради України як законодавчого інституту у процесі розвитку правової держави 

Юрій КІСЄЛЬ, народний депутат України ІХ скликання, Голова Комітету Верховної Ради з 

питань транспорту та інфраструктури, Навчально-науковий інститут публічного управління та 

державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, аспірант, 

кафедра парламентаризму, аспірант (науковий керівник: Гошовська В.А., доктор політичних 

наук, професор) 

Парламентський контроль: функціональність, напрями реалізації в умовах воєнного часу 
Анна КОМІСАРЕНКО, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної 

служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра 

парламентаризму, аспірантка (науковий керівник Голубь В.В., доктор наук з державного 

управління, професор) 

Особливості розвитку соціального підприємництва в кризовий період 

Оксана КОГУТ, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра публічної політики, 

аспірантка (науковий керівник  Алєксєєнко І.В., доктор політичних наук, професор) 

Актуальні питання природоохоронної діяльності в державному управлінні в умовах воєнного 

стану 

Володимир КРЕЙДЕНКО, народний депутат України ІХ скликання, Заступник голови Комітету 

Верховній Раді України  з питань транспорту та інфраструктури, Навчально-науковий інститут 

публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кафедра парламентаризму, докторант (науковий керівник: Гошовська В.А., доктор 

політичних наук, професор) 

Роль Верховної Ради України у процесі об’єднання українського суспільства під час воєнного 

стану 

Людмила ЛУКІНА, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

аспірантка (науковий керівник: Гошовська В.А., доктор політичних наук, професор) 

Соборна демократія - основа консолідації сучасного українського суспільства 

Наталія ЛЯЩЕНКО, Навчально-науковий інститут публічного управління і державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

аспірантка (науковий керівник: Гошовська В.А., доктор політичних наук, професор)  

Єдність  – запорука перемоги. Досвід Вишеградської групи для України 
  



Надія МАКСІМЕНЦЕВА, доцент кафедри парламентаризму, Навчально-науковий інститут 

публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор юридичних наук 

Роль парламенту щодо утвердження громадянської та національної ідентичності: правовий 

аспект 

Олександр МИСИШИН, Навчально-науковий інститут публічного управління і державної 

служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра 

парламентаризму, аспірант (науковий керівник: Рейтерович І.В., кандидат політичних наук, 

професор)  

Значення Соборності у період війни 

Аліса МУСІЄНКО, Навчально-науковий інститут публічного управління і державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

магістрантка (науковий керівник: Рейтерович І.В., кандидат політичних наук, доцент)  

Політична система України в умовах війни 

Ігор НЕГУЛЕВСЬКИЙ, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної 

служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра 

парламентаризму, аспірант (науковий керівник: Даниленко Л.І., доктор педагогічних наук, 

професор) 

Чинники впливу на трансформацію політичного лідерства в сучасній Україні 

Евеліна ОВЧАРУК, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

аспірантка (науковий керівник:: Пухкал О.Г, доктор наук з державного управління, професор) 

Digital-трансформація публічної влади та бізнесу в умовах повоєнного відновлення України 

Іван ОВЧІННІКОВ, Навчально-науковий інститут публічного управління і державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (науковий керівник: Дудко І.Д., 

доктор політичних наук, професор) 

Фактор доброчинності народного депутата України у вимірі реалізації демократичних засад 

розвитку суспільства 

Ірина ПОЛОЖЕШНА, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної 

служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра 

парламентаризму, аспірантка (науковий керівник: Плотницька І.М., кандидат філологічних наук, 

професор) 

Вплив кадрового механізму на створення інстутиційно спроможних територіальних громад 

Сергій ПАЛАДІЙЧУК,  Навчально-науковий інститут публічного управління та державної 

служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра 

парламентаризму, аспірант (науковий керівник: Плотницька І.М., кандидат філологічних наук, 

професор) 

Алгоритм удосконалення регіональних органів представницької влади в Україні на основі 

системи оцінювання 

Ольга ПАНЧЕНКО, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістрантка (науковий керівник: 

Даниленко Л.І., доктор педагогічних наук, професор) 

Динаміка зміни рівня довіри українського народу до влади як один із показників соборності 

держави 

Тетяна ПАРФЕНЮК, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної 

служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  кафедра 

парламентаризму, аспірантка (науковий керівник: Пухкал О.Г, доктор наук з державного 

управління, професор) 

Сучасні виклики формування енергетичної політики в Україні 

Інна ПЛОТНИЦЬКА, професор кафедри парламентаризму, Навчально-науковий інститут 

публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат  філологічних наук, професор 
Українська мова як чинник консолідації нації 

Олександр ПУХКАЛ, професор кафедри парламентаризму, Навчально-науковий інститут 

публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат  філологічних наук, доктор наук з державного управління, професор 

Соборність України: виміри і пріоритети державотворення 
  



Ігор РЕЙТЕРОВИЧ, доцент кафедри парламентаризму, Навчально-науковий інститут 

публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат політичних наук, доцент 

Соборність як ключова цінність представницької демократії 

Анастасія СІВРУК, Навчально-науковий інститут публічного управління і державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

магістрантка (науковий керівник: Дудко І.Д., доктор політичних наук, професор) 

Роль політико-управлінської еліти в підтримці єдності українського суспільства в умовах 

воєнного часу 

Валерія СЛОНЧАК, Навчально-науковий інститут публічного управління і державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

магстрантка (науковий керівник: Дудко І.Д., доктор політичних наук, професор ) 

Подолання політичної корупції як передумова єдності влади і громадянського суспільства в 

умовах воєнного часу 

Андрій СОРОКА, Навчально-науковий інститут публічного управління і державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

магістрант  (науковий керівник: Дудко І.Д., доктор політичних наук, професор) 

Представницькі органи влади: спроможність та особливості реалізації повноважень в умовах 

війни 

Лариса СОХАТЮК, Навчально-науковий інститут публічного управління і державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра публічної політики, 

аспірантка (науковий керівник: Алєксєєнко І.В., доктор політичних наук, професор) 

Актуальні питання природоохоронної діяльності в державному управлінні в умовах воєнного 

стану 

Дамір ХАМАВІ, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

магістрант (науковий керівник: (Плотницька І.М., кандидат філологічих наук, професор) 

Парламентська коаліція в сучасних умовах 

Ірина ЧУМАК, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

аспірантка (науковий керівник Голубь В.В., доктор наук з державного управління, професор) 

Аксіологічні передумови формування  продовольчої політики у сучасній Україні 

Андрій ШЕМЧУК, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

аспірант (науковий керівник : Даниленко Л.І., доктор педагогічних наук, професор) 

Удосконалення діяльності суб’єктів політичної влади в умовах повоєнного відновлення України 
Марія ШКУРАТ, студентка Навчально-наукового інституту публічного управління і державної 

служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (науковий керівник) 

Дудко І.Д., доктор політичних наук, професор 

Об’єднання української держави у вимірі парламентаризму: історична ретроспектива та 

виклики сучасності 

Ольга ШТИКУН, Навчально-науковий інститут публічного управління і державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра публічної політики, 

аспірантка (науковий керівник: Алєксєєнко І.В., доктор політичних наук, професор) 

Окремі питання щодо реалізації права на відшкодування шкоди, завданої незаконними діями 

органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 

Вікторія ЮРІКОВА, Навчально-науковий інститут публічного управління і державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

магістрантка  (науковий керівник: Гошовська В.А., доктор політичних наук, професор) 

Розвиток гуманітарної політики в Україні: традиції та перспективи 

Олександр ЮРІКОВ, Навчально-науковий інститут публічного управління і державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра парламентаризму, 

магістрант, доктор філософії з права  

Особливості парламентаризму в УНР часів Великої злуки 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. УХВАЛЕННЯ РЕЗОЛЮЦІЇ 

13.55 – 14.00 

 

 



Проєкт 

РЕЗОЛЮЦІЯ  

10-го ювілейного щорічного  Всеукраїнського науково-практичного круглого 

столу до Дня Соборності України 

«Соборність України: політика духовної спільності, національних традицій 

і цінностей»» 

 

За результатами доповідей, тез і загальної дискусії учасники Круглого столу 

пропонують: 

1. Визнати, що ідея соборності українського народу є одним із найбільш ціннісних 

орієнтирів суспільства, що забезпечує згуртованість України як держави у 

воєнному протистоянні з рф, визначає спроможність отримання Перемоги над 

ворогом і відбудови країни у повоєнний період. 

2. Посилити зв’язок навчально-наукової і виховної роботи Навчально-наукового 

інституту публічного управління та державної служби з науковими 

дослідженнями та виховними заходами Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка та практикою роботи Верховної Ради України, яка є 

сьогодні об’єднавчим чинником українського суспільства і держави.  

3. Продовжити  системну роботу  з розвитку  Наукової школи вітчизняного 

парламентаризму (керівник – завідувач кафедри парламентаризму Валентина 

Гошовська, доктор політичних наук, професор, DrHb, PrHb) як наукового і 

практико-орієнтованого складника діяльності Навчально-наукового інституту 

публічного управління та державної служби Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка шляхом висвітлення в освітньому  процесі 

історії та здобутків українського народу в боротьбі за Незалежність, Соборність, 

Свободу. 

4. Активно залучати науково-педагогічних працівників і студентів до експертно-

аналітичної діяльності для забезпечення реалізації гуманітарних принципів 

публічного управління, аналізу та вирішення питань, пов’язаних із 

популяризацією європейських і національних цінностей та ідей Свободи,  

Соборності, Гідності, Демократії, які виборювалися українцями на Майдані під 

час Помаранчевої Революції та Революції Гідності, а нині – на полі бою з 

російськими загарбниками. 

5. У контексті стратегії демократичних реформ в Україні та повоєнного відновлення 

України звернути особливу увагу на вагомість гуманітарної політики держави, 

яка має реалізовуватися на всіх рівнях організації влади, в освітньому і виховному 

процесі. Така політика має гармонійно поєднувати діяльність державних органів 

і громадянського суспільства, будучи орієнтованою на висвітлення історичної 

боротьби українського народу за  Незалежність, Соборність, Свободу; подальший 

розвиток української мови як  державної; відродження національної пам’яті, 

сприяння розвитку української культури як чинників взаємодії держави та 

суспільства, громадян усіх регіонів, представників різних етнічних груп і 

релігійних конфесій, які формують українську громадянську націю. 

 


