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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ  
 

Голова  оргкомітету  
 

Губерський Леонід Васильович 
ректор Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, д. філос. н., професор, академік НАН 
України 
 
Співголови:  
 

Суліма Євген Миколайович 
перший заступник Міністра освіти і науки України,  
д. філос. н., проф., член-кор. НАПН України; 
 

 

Балюрко Віктор Степанович 
заступник Міністра культури України. 
 
Заступник  голови  оргкомітету  
 

Вижва Сергій Андрійович 

проректор з наукової роботи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка., д. геолог. н., проф.  
 
Члени  оргкомітету:  
 
 

Базилевич Віктор Дмитрович 
декан економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, д. екон .н., проф., 
чл.-кор. НАН України; 
 

Боряк Геннадій Володимирович 
заступник директора Інституту історії України НАН 
України, д. іст. н., проф., член-кор. НАН України; 
 

Гриценко Іван Сергійович 
декан юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, д. юрид. н., проф.; 
 

Касьянов Георгій Володимирович 
зав. відділу новітньої історії та політики Інституту 
історії України НАН України, д. іст. н., проф.; 
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Конверський Анатолій Євгенович 
декан філософського факультету Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка, д. філос. н., проф., 
акад. НАН України; 
 

Копійка Валерій Володимирович 
директор Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
д. політ. н., проф.; 
Максимова Олена Олегівна 
помічник Першого Президента України; 
 

Марченко Андрій Володимирович 
директор департаменту організаційно-аналітичного за-
безпечення і взаємодії із засобами масової інформації та 
громадськими об'єднаннями Міністерства науки та освіти 
України; 
 

Якименко Олександр Васильович 
директор департаменту наукової діяльності та ліцензу-
вання Міністерства науки та освіти України. 
 

Секретар  оргкомітету  
 

Ігнатюк Анжела Іванівна 
проф. кафедри економічної теорії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, д. екон. н. 
 
Технічний  секретар  
 

Доліновська Оксана Ярославівна 
асист. кафедри економічної теорії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, к. екон .н.  
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РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ  

 
17 січня 2014 р. 

 

Час Назва заходу 
Місце 

проведення 

900 – 1000 
Реєстрація учасників 
конференції 

Фойє Зали засідань 
Вченої Ради, ауд. 355 

1000 – 1130  Пленарне засідання 
Зала засідань Вченої 
Ради, ауд. 355 

1130 – 1200 Кава-брейк 
Фойє Зали засідань 
Вченої Ради, ауд. 355 

1200 – 1600 Робота секцій:  

 Інститут Президента в дер-
жавному управлінні України 

Ауд. 202 

 
Досвід функціонування Інсти-
туту Президента в молодих 
демократіях 

Ауд. 330 

 

Інститут Президента в сис-
темі визначення та реаліза-
ції стратегічних пріоритетів 
розвитку трансформаційної 
економіки України 

Ауд. 205 

 
Правові аспекти функціону-
вання Інституту Президента 
України 

Ауд. 204 

 
Інститут Президента та фор-
мування конституційного 
устрою України 

Ауд. 355 

1600 – 1630  Підведення підсумків робо-
ти конференції 

Зала засідань Вченої 
Ради, ауд. 355 

 

 
Матеріали конференції розміщено на офіційному веб-сайті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
за електронною адресою www.univ.kiev.ua 
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17 січня 2014 р. 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(Зала засідань Вченої Ради. 

Головний навчальний корпус, 2 поверх) 
 
 

1000 – 1130 
 
 
Відкриття конференції 

 
 
Вітальне слово 
 

Губерський Леонід Васильович – ректор Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка. 
 

Вітальне слово 
 

Суліма Євген Миколаовия – перший заступник Міністра 
освіти і науки України. 

 
Вітальне слово  
 

Балюрко Віктор Степанович – заступник Міністра культу-
ри України. 

 
Виступ 
 

Кравчук Леонід Макарович – Перший Президент України. 
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17 січня 2014 р. 
 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

 
1200 – 1600 
 
 
Регламент 
Виступи – до 10 хв. 
Участь у дискусії – до 5 хв. 

 
 

СЕКЦІЯ 1 
ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА  

В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ 
(ауд. 202) 

 
 
Модератори:  
 

Неліпа Дмитро Васильович 
завідувач кафедри державного управління Київського наці-
онального університету імені Тараса Шевченка, д. політ. н., 
доц.; 
Зубчик Олег Анатолійович 
доцент кафедри державного управління Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, к. філос. н.;  
Шульга Марина Андріївна 
професор кафедри державного управління Київського наці-
онального університету імені Тараса Шевченка, д. політ. н. 
 
 
 
Воронкова Валентина Григорівна, доктор філософських наук, 

професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Запорі-
зької державної інженерної академії  
"Ноосферне управління в системі державної влади України" 
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Денисюк Світлана Георгіївна, доктор політичних наук, до-
цент, професор кафедри суспільно-політичних наук Вінницького 
національного технічного університету  

Корнієнко Валерій Олександрович, доктор політичних наук, 
професор, завідуючий кафедрою суспільно-політичних наук Він-
ницького національного технічного університету 
"Політико-психологічні чинники сприйняття інституту пре-
зидентства в Україні" 

 
Дмитренко Микола Андрійович, доктор політичних наук, про-

фесор кафедри політичних наук НПУ імені М.П. Драгоманова  
"Політичний суверенітет у контексті інтеграційних процесів" 

 
Лікарчук Наталія Василівна, доктор політичних наук, доцент 

кафедри державного управління Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка 
"Етапи формування стратегічних пріоритетів" 

 
Малкіна Ганна Миколаївна, доктор політичних наук, доцент 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
"Інститут політичної відповідальності Президента України" 

 
Рудакевич Марія Іванівна, доктор наук державного управлін-

ня, професор, завідувач кафедри державного управління та еко-
номіки Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя 
"Інститут президентства в Україні: проблеми лідерства" 

 
Салтовський Олександр Іванович, доктор філософських наук, 

професор кафедри політичних наук Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
"Проблема персоніфікації політичної відповідальності пуб-
лічної влади в українській політичній традиції" 

 
Скворець Володимир Олексійович, доктор філософських на-

ук, доцент кафедри соціальної філософії та управління Запорі-
зького національного університету 
"Життєустрій народу як орієнтир діяльності Президента 
України" 
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Шляхтун Петро Панасович, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри політичних наук філософського факультету Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка 
"Еволюція конституційного статусу Президента України в 
системі виконавчої влади" 

 
Штанько Валентина Ігорівна, доктор філософських наук, про-

фесор, завідувач кафедри філософії Харківського національного 
університету радіоелектроніки  

Авксентьєва Тетяна Геннадіївна, кандидат політичних наук, 
доцент кафедри політології Харківського національного універ-
ситету радіоелектроніки  
"Інститут Президента України як фактор політичної стабіль-
ності та загальнонаціонального порозуміння" 
 

Шульга Марина Андріївна, доктор політичних наук, професор 
кафедри державного управління Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка 
"Історико-правові засади Інституту Президента в Україні" 
 

Юрченко Сергій Васильович, доктор політичних наук, профе-
сор, завідувач кафедри політичних наук і міжнародних відносин 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 
"Зовнішньополітичні виклики державі в баченні Президентів 
України, 1991-2012 рр." 
 

Гончаренко Наталія Іванівна, кандидат історичних наук, до-
цент кафедри філософії та політології ВНЗ Укоопспілки "Пол-
тавський університет економіки і торгівлі" 
"Інститут Президента в контексті суспільних трансформацій 
сучасної України" 
 

Горбач Олександр Назарович, кандидат політичних наук, до-
цент Національного університету "Львівська політехніка" 
"Реалізація особистості на вищих державних посадах" 
 

Зайдель Марина Ігорівна, кандидат політичних наук, викладач 
кафедри політології Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна  
"Інститут Президента в системі врегулювання владно-
бізнесових відносин" 
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Зубчик Олег Анатолійович, кандидат філософських наук, до-
цент кафедри державного управління Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
"Інститут Президента в державному управлінні України: по-
літичний час і темпоральні режими" 

 
Ковальчук Іван Анатолійович, кандидат історичних наук, до-

цент Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки  
"Інститут Президента як форма посилення ефективності ла-
ди в перехідних суспільствах" 
 

Максимова Олена Миколаївна, кандидат політичних наук, до-
цент кафедри філософських і соціальних наук Севастопольсько-
го національного технічного університету  
"Президенциалізм як чинник розвитку перехідних політич-
них систем" 
 

Маркітантов Вадим Юрійович, кандидат політичних наук, 
доцент кафедри політології і соціології Кам'янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 
"Роль Президента України у формуванні та зміні вітчизняної 
політичної еліти" 
 

Олещук Петро Миколайович, кандидат політичних наук, до-
цент кафедри політичних наук Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка 
"Проблеми інформаційного висвітлення діяльності Прези-
дента України засобами мережі Інтернет" 
 

Федюк Вікторія Юріївна, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної 
фінансової академії 
"Державотворчі процеси у сучасному бутті українського ет-
носу в умовах глобалізації" 
 

Шестопалова Людмила Миколаївна, кандидат юридичних наук, 
професор кафедри теорії, історії та конституційного права 
Українського державного університету фінансів та міжнарод-
ної торгівлі 
"Інститут президентства: компаративний аспект" 
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Яременко Олександр Іванович, кандидат наук з державного 
управління, доцент кафедри правознавства Вінницького держав-
ного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
"Президент України як суб'єкт інформаційно-правових 
відносин" 

 
Горбатенко Олександра Миколаївна, здобувач відділу консти-

туційного права та місцевого самоврядування Інституту дер-
жави і права ім. В.М. Корецького НАН України 
"Інститут президентства у становленні громадянського сус-
пільства в Україні" 
 

Дідух Дмитро Ігорович, аспірант кафедри державного управлін-
ня Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
"Інститут Президента в оптимізації державного регулюван-
ня інтелектуальної власності: світовий досвід і вітчизняні 
реалії" 
 

Дранник Вікторія Анатоліївна, викладач кафедри філософії 
ФСП, НТУУ "Київський політехнічний інститут"  
"Державна служба у сфері управління" 
 

Дудченко Геннадій Миколайович, старший викладач Ніжинсь-
кого державного університету імені Миколи Гоголя 
"Президент як ідеальна модель. Образ глави держави у сві-
домості українського студентства" 
  

Ільченко Анастасія Петрівна, аспірант кафедри історії та 
етнографії України Одеського національного політехнічного 
університету 
"Кредо "Україна – не Росія" у діяльності Л.Д. Кучми у фор-
муванні зовнішньополітичної лінії України під час розв'я-
зання конфлікту навколо острова Тузла" 
 

Коновалова Марта Валеріївна, аспірант кафедри державного 
управління Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка  
"Роль послань Президента в розвитку національної іннова-
ційної системи" 
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Коломієць Євгеній Віталійович, аспірант кафедри державного 
управління Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
"Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Прези-
дента України" 

 
Кострубіцька Аліна Володимирівна, аспірантка кафедри дер-

жавного управління Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка  
"Особливості державного регулювання діяльності засобів 
масової комунікації під час президентських виборів в Україні" 
 

Олабин Олександр Валентинович, аспірант кафедри держав-
ного управління Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка  
"Інститут Президента в системі органів державного управління" 
 

Папуша Вадим Сергійович, здобувач кафедри державного управ-
ління Київського національного університету імені Тараса Шевченка  
"Інститут представництва Президента України в державному 
управлінні" 
 

Піонтковська Анастасія Костянтинівна, аспірант кафедри 
державного управління Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
"Перспективи впровадження світової практики лобізму в 
Україні" 
 

Черняхівська Вікторія Валеріївна, аспірант кафедри держав-
ного управління Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
"Впровадження гендерних підходів як елемент забезпечен-
ня громадянського суспільства в системі державного управ-
ління" 
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СЕКЦІЯ 2 
ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА 

В МОЛОДИХ ДЕМОКРАТІЯХ 
(ауд. 330) 

 

 
Модератори:  

Лікарчук Наталія Василівна 
доцент кафедри державного управління Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, д. політ. н.; 
Козловець Микола Адамович 
завідувач кафедри філософії Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, д. філос. н., проф.  

 
 

Богомаз Костянтин Юхимович, академік Української академії 
політичних наук, доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри соціології Дніпродзержинського державного технічно-
го університету 

Сорокіна Людмила Миколаївна, кандидат соціологічних наук, до-
цент Дніпродзержинського державного технічного університету 
"Інститут президентства в Україні та європейських держа-
вах: досвід і перспективи розвитку" 

 
Бурдяк Віра Іванівна, доктор політичних наук, професор ка-

федри політології та державного управління Чернівецького на-
ціонального університету імені Юрія Федьковича 
"Становлення інституту Президента у Болгарії в період де-
мократичної трансформації" 
 

Козловець Микола Адамович, доктор філософських наук, 
професор, завідувач кафедри філософії Житомирського держа-
вного університету імені Івана Франка 
"Інститут президентства: від неопатримоніальності до лібе-
ральності" 
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Коріненко Павло Степанович, доктор історичних наук, профе-
сор кафедри історії України Тернопільського національного пе-
дагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

Старка Володимир Васильович, кандидат історичних наук, 
доцент Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка 
"Конституційна діяльність Президента Української Націо-
нальної Ради Західноукраїнської Народної Республіки Євге-
на Петрушевича" 

 
Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, про-

фесор, перший проректор з навчально-наукової роботи Націо-
нального університету "Острозька академія" 
"Формування світосприйняття Першого Президента України 
Леоніда Кравчука в контексті культурних та політичних тра-
дицій Волині" 
 

Михальський Ігор Сергійович, доктор історичних наук, про-
фесор, завідувач кафедри політології та правознавства ДЗ "Лу-
ганський національний університет імені Тараса Шевченка" 
"Роль президентської влади у становленні політичної сис-
теми України на початку 90-х рр. ХХ століття" 
 

Муляр Володимир Ілліч, доктор філософських наук, профе-
сор, завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук Жито-
мирського державного технологічного університету  
"Інститут Президента в реаліях пострадянських країн" 
 

Смолянюк Володимир Федорович, доктор політичних наук, 
професор, завідувач кафедри політології і соціології ДВНЗ "Ки-
ївський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана" 
"Національні інтереси України: еволюція в політичному часі" 
 

Федорчак Тетяна Петрівна, доктор політичних наук, доцент, 
професор кафедри історії та політології Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу  
"Президент Чеської Республіки Вацлав Клаус:  штрихи до 
політичного портрету" 
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Cеменець-Орлова Інна Андріївна, кандидат політичних наук, 
старший викладач кафедри політології та державного управ-
ління Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова 
"Особливі тенденції функціонування інституту Президента в 
пострадянських державах на ранніх етапах демократичного 
транзиту" 
 

Бориславський Любомир Володимирович, кандидат юридич-
них наук, доцент кафедри конституційного права Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
"Президентська влада і перспективи її розвитку" 
 

Вілков В'ячеслав Юрійович, кандидат філософських наук, доцент 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка  
"Стратегічна президентська ініціатива "Творення українсь-
кої політичної нації" в політологічному та політико-ідео-
логічному дискурсах" 
 

Грубінко Андрій Васильович, кандидат історичних наук, до-
цент кафедри теорії та історії держави і права Тернопільсько-
го національного економічного університету 
"Президент у механізмі здійснення державної влади: вітчиз-
няний і зарубіжний досвід" 
 

Дуднік Олександр Якович, кандидат історичних наук, стар-
ший науковий співробітник Фонду Президентів України при На-
ціональній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського 
"Екс-президенти України і формування громадської думки 
щодо євроінтеграційної політики керівництва держави на-
передодні Вільнюського саміту "Східного партнерства" в 
листопаді 2013 року" 
 

Дутчак Владислав Васильович, кандидат філософських наук, 
завідувач кафедри гуманітарні дисципліни і дизайн Обласного 
комунального вищого навчального закладу "Інститут підприєм-
ництва "Стратегія"" 
"Демократичні засади козацької демократі як історична пе-
редумова формування сучасних інститутів української дер-
жави" 
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Казаков Олександр Олексійович, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри політології, соціології і права Національного 
університету харчових технологій 
"Порядок припинення повноважень Президента Російської 
Федерації" 
 

Коршук Роман Миколайович, кандидат політичних наук, до-
цент кафедри політичних наук Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка  
"Інститут президентства в етнічних демократіях" 
 

Кривобок Олександр Павлович, кандидат історичних наук, до-
цент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
"Інститут Президента і формування зовнішньополітичної 
стратегії України на початку 1990-х рр." 
 

Кунченко-Харченко Валентина Іванівна, кандидат історичних 
наук, професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін і права 
Черкаського Державного Технологічного Університету  

Трубін Юрій Юрійович, старший викладач кафедри суспільних 
дисциплін і права Черкаського Державного Технологічного Уні-
верситету 
"Институт Президента в молодых демократиях  – белорус-
ский вариант" 
 

Москалюк Михайло Федорович, кандидат політичних наук, 
доцент кафедри політології Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника 
"Інститут президентства пострадянських країн: особливості 
становлення та функціонування" 
 

Новиков Олександр В'ячеславович, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри державного будівництва і місцевого самоупра-
вління Національного університету "Юридична академія ім. 
Ярослава Мудрого" 
"Конституційно-правові аспекти функціонування інституту 
Президента Республіки Польща згідно з чинною конституці-
єю країни" 
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Огірко Ростислав Семенович, кандидат юридичних наук, до-
цент, професор кафедри теорії та історії держави і права На-
ціонального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
"Становлення і тенденції еволюції інституту Президента в 
контексті філософсько-історичного підходу" 
 

Приходько Сергій Миколайович, кандидат політичних наук, 
доцент кафедри політекономії Полтавського національного пе-
дагогічного університету імені В.Г. Короленка  
"Інститут президентства в умовах демократичних транс-
формацій" 
 

Стойко Олена Михайлівна, кандидат політичних наук, науко-
вий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корець-
кого НАН України 
"Інститут Президента у змішаних республіках Східної і 
Центральної Європи" 
 

Удовик Володимир Миколайович, кандидат історичних наук, 
директор Фонду Президентів України Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського НАН України 
"Документальна спадщина Президентів держав у сучасному 
електронному інформаційному просторі: формування та 
склад" 
 

Чура Василь Іванович, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Львівської держа-
вної фінансової академії 
"Участь обласних комітетів КПУ Галичини у заколоті ДКНС 
як чинник становлення інституту Президента в Україні" 
 

Заболотна Марія Федорівна, асистент кафедри всесвітньої 
історії та міжнародних відносин Запорізького національного 
університету 
"Інститут президентства в Аргентині: досвід демократичних 
перетворень" 
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Кіндзерський Володимир Іванович, здобувач кафедри теорії 
держави і права Національної академії внутрішніх справ 
"Президентство в транзитивних соціумах: можливість полі-
тико правової дисфункції" 
 

Колінець Володимир Володимирович, старший викладач Тер-
нопільського національного економічного університету  
"Колізії створення в УРСР інституту Президента" 

 
Комнат Лілія Андріївна, аспірант кафедри історії та етно-

графії України Одеського національного політехнічного універ-
ситету 
"Історична перспектива починань Віктора Ющенка" 
 

Саракун Лариса Петрівна, старший викладач кафедри філо-
софії Національного університету харчових технологій 
"Формування національної ідентичності в умовах трансфо-
рмації соціуму" 
 

Штельмашенко Анастасія Дмитрівна, аспірант кафедри дер-
жавного управління Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка  
"Інститут президентства: історія та сучасність" 
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СЕКЦІЯ 3 
 ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА  

В СИСТЕМІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  
СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ  

ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
(ауд. 205) 

 
 
Модератори:  

Ігнатюк Анжела Іванівна, 
професор кафедри економічної теорії Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, д. екон. н.; 
Варналій Захарій Степанович,  
професор кафедри фінансів Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, д. екон. н.  
 
Бершеда Євген Романович, доктор економічних наук, профе-

сор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу компле-
ксних проблем державотворення Інституту законодавства 
Верховної Ради України 
"Інститут Президента України в системі державної влади 
України" 
 

Варналій Захарій Степанович, доктор економічних наук, про-
фесор кафедри фінансів Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
"Інститут Президента України в системі забезпечення еко-
номічної безпеки держави" 
 

Гайдай Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук, доцент 
кафедри економічної теорії Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка  
"Інституційні зміни в структурі трансформаційних економік" 
 

Гражевська Надія Іванівна, доктор економічних наук, профе-
сор кафедри економічної теорії Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка  
"Інституційні засади вдосконалення владних відносин у 
трансформаційних економіках" 
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Ейтутіс Георгій Дмитрович, доктор економічних наук, профе-
сор, проректор з наукової роботи Державного економіко-
технологічного університету транспорту  
"Адміністративна реформа в системі державного управлін-
ня транспортно-дорожнім комплексом України" 
 

Затонацька Тетяна Георгіївна, доктор економічних наук, до-
цент кафедри економічної кібернетики Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка  
"Інститут президентства в системі визначення та реалізації 
стратегічних пріоритетів державної інвестиційної політики" 

 
Коломієць Леонід Володимирович, доктор технічних наук, 

професор, ректор Одеської державної академії технічного ре-
гулювання та якості  
"Якість товарів і послуг в умовах трансформаційних проце-
сів української економіки" 
 

Лазебник Лариса Леонідівна, доктор економічних наук, до-
цент кафедри банківської справи Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка  
"Регулювання банківського сектору України: вибір страте-
гічних пріоритетів" 
 

Маслов Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, 
доцент кафедри економічної теорії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
"Становлення інституту Президента в Україні в контексті те-
орії суспільного вибору" 
 

Осецький Валерій Леонілович, доктор економічних наук, 
професор кафедри економічної теорії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
"Розширена економічна теорія інституту президентства: 
зміст з позиції інституційних альтернатив" 
 



 20

Панухник Олена Віталіївна, доктор економічних наук, доцент, 
професор кафедри фінансів, обліку і контролю Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя 
"Модернізаційний підхід до управління територіальним 
розвитком" 
 

Якушин Іван Давидович, доктор економічних наук, професор, 
декан фінансово-економічного факультету Українського дер-
жавного університету фінансів та міжнародної торгівлі 

Поліванов Володимир Єгорович, кандидат економічних наук, 
доцент, завідувач кафедри економічної теорії Українського 
державного університету фінансів та міжнародної торгівлі 

Задирака Олена Іванівна, старший викладач Українського 
державного університету фінансів та міжнародної торгівлі 
"Якість життя в системі пріоритетів розвитку трансформа-
ційної економіки України" 
 

Вірченко Володимир Віталійович, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економічної теорії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
"Роль Президента України у розвитку інтелектуального капі-
талу нації" 
 

Гацька Людмила Павлівна, кандидат економічних наук, до-
цент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
"Ринок праці та політика зайнятості в умовах екологізації 
економіки" 
 

Гончар Ігор Анатолійович, кандидат економічних наук, до-
цент кафедри статистики та демографії Київського націона-
льного університет імені Тараса Шевченка 
"Статистичне забезпечення управління якістю освіти в 
Україні" 
 

Єльчанінов Дмитро Борисович, кандидат технічних наук, доцент 
кафедри інформатики та інтелектуальної власності Національно-
го технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 
"Системологічні основи формування стратегії 
сталого розвитку України: визначальна роль Президента" 
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Івахненко Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, асис-
тент кафедри фінансів Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
"Відповідальність інституту Президента за економічні кризи 
в країні" 
 

Карпінський Борис Андрійович, кандидат економічних наук, 
професор, завідувач кафедри економіки, менеджменту та дер-
жавного управління Львівської державної фінансової академії 
"Фінансове відображення державотворчого патріотизму на-
ції в системі конституційного ладу та Інституті Президента 
України" 
 

Коцур Віталій Вікторович, кандидат політичних наук, доцент 
Державного вищого навчального закладу "Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Гри-
горія Сковороди" 
"Вплив інституту президентства на державний борг України" 
 

Лозова Ганна Матвіївна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економічної теорії Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка 
"Роль інституту Президента у формуванні національної кон-
курентоспроможності України" 
 

Бібік Анна Миколаївна, старший викладач кафедри гуманіта-
рних і соціальних наук Житомирського державного технологіч-
ного університету 
"Політико-правові аспекти повноважень Президента України 
у фінансовій та економічних сферах" 
 

Бровдій Алла Михайлівна, старший викладач Харківського 
національного університету міського господарства імені 
О.М. Бекетова 
"Місце Президента України у визначенні стратегії економіч-
ного розвитку України" 
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Головко Лілія Сергіївна, старший викладач кафедри економіки 
підприємства та маркетингу Обласного комунального вищого на-
вчального закладу "Інститут підприємництва "Стратегія" 
"Методологічні засади динамічного моделювання сталого 
розвитку соціально-економічних систем" 
 

Осецька Діана Валеріївна, аспірант кафедри фінансів Київсь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка 
"Інститут президентства в системі державного регулювання 
фінансового сектору економіки" 
 

Родіонов Іван Вікторович, начальник відділу перспективного 
розвитку та міжнародних зв'язків Державного економіко-
технологічного університету транспорту  
"Трансформація залізничного транспорту в Програмі еко-
номічних реформ України на 2010–2014 роки" 
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СЕКЦІЯ 4 
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

(ауд. 204) 
 

 
 
 

Модератори:   
Мяловицька Ніна Анатоліївна 
професор кафедри конституційного права Київського націо-

нального університету імені Тараса Шевченка, д. юрид. наук 
Пилипенко Олександр Євгенійович 
завідувач кафедри політології, соціології і права Націо-
нального університету харчових технологій, д. іст. н., проф. 

 
 

Бабін Борис Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри адміністративного та кримінального права 
Одеської національної морської академії  
"Правовий інститут Президента України у системі програм-
ного регулювання розвитку" 
 

Гулієв Аріф Джаміль огли, доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри міжнародного право Національного авіацій-
ного університету 
"Институт президентства в системе публичной власти" 
 

Новакова Олена Вікторівна, доктор політичних наук, профе-
сор кафедри політології та міжнародних відносин Східноукра-
їнського національного університету імені Володимира Даля 
"Чинники розвитку інституту президентства в Україні" 
 

Перегуда Євген Вікторович, доктор політичних наук, доцент 
кафедри політичних наук, завідувач кафедри політичних наук Ки-
ївського національного університету будівництва і архітектури 
"Взаємодія Президента України та місцевих органів вико-
навчої влади: еволюція політико-правових засад" 
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Пилипенко Олександр Євгенійович, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри політології, соціології і права На-
ціонального університету харчових технологій  
"Правові аспекти функціонування інституту президента 
України в 1991–2013 рр." 

 
Войтенко Юрій Миколайович, кандидат історичних наук, до-

цент ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди"  
"Інститут Президента у системі балансу влади в Україні: по-
літико-правовий аспект" 
 

Германюк Маргарита Олегівна, кандидат юридичних наук, до-
цент кафедри адміністративного та господарського права 
ДВНЗ "Запорізький національний університет" 
"Президент України в системі суб'єктів адміністративного 
права: особливості правового статусу (витоки формування, 
ґенеза, пріоритети модернізації)" 
 

Гриньків Олександра Олексіївна, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри теорії та історії держави і права Тернопіль-
ського національного економічного університету 
"Президент України – гарант верховенства права: законода-
вче закріплення і реалії сьогодення" 
 

Закоморна Катерина Олександрівна, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри державного будівництва Національного універ-
ситету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" 
"Конституційне закріплення цензу не виборності щодо кан-
дидатів на посаду Президента як важлива умова збережен-
ня засад демократичної держави (на прикладі постсоціаліс-
тичних країн)" 
 

Ковбан Андрій Володимирович, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри адміністративного та кримінального права 
Одеської національної морської академії 
"Повноваження Президента України щодо оголошення війни 
та укладення миру: національний і міжнародний досвід" 
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Коляда Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри правового забезпечення господарської діяльності Хар-
ківського національного університету міського господарства  
ім. О.М. Бекетова  
"Інститут президентства в системі органів публічної влади" 

 
Кравчук Микола Володимирович, кандидат юридичних наук, 

доктор права Українського вільного університету, доцент, за-
відувач кафедри теорії та історії держави і права Тернопільсь-
кого національного економічного університету 
"Інститут президентства в механізмі Української держави" 
 

Кузенко Лариса Володимирівна, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри адміністративного та господарського права 
ДВНЗ "Запорізький національний університет" 
"Нормотворча діяльність Президента України: витоки фор-
мування, сучасний стан і пріоритети вдосконалення в умо-
вах правотворчих реформаційних перетворень" 
 

Куразов Юсуп Хамзатович, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри адміністративного, господарського та фінансового 
права Бердянського інституту державного та муніципального 
управління Класичного приватного університету 
"Сучасні форми публічно-управлінської діяльності Прези-
дента України: правовий вимір" 
 

Лютіков Павло Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри адміністративного та господарського права ДВНЗ 
"Запорізький національний університет" 
"Інститут президентства в зарубіжних державах: порівняль-
но-правовий аналіз" 
 

Омельченко Наталія Леонідівна, кандидат юридичних наук, 
науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України 
"Участь Президента України у законодавчому процесі: су-
часний стан і перспективи розвитку" 
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Самойловська Валентина Петрівна, кандидат економічних на-
ук, доцент, декан юридичного факультету Одеського націона-
льного морського університету 

Стовпець Олександр Васильович, кандидат філософських на-
ук, старший викладач кафедри цивільного і трудового права 
Одеського національного морського університету  
"Філософсько-правовий погляд на інститут президентства в 
сучасній Україні" 

Свида Тетяна Олександрівна, кандидат юридичних наук, до-
цент кафедри міжнародного права ДВНЗ "Ужгородський наці-
ональний університет"  
"Роль Президента України у формуванні суддівського 
корпусу" 
 

Шульженко Ігор Владиславович, кандидат юридичних наук, 
доцент Донецького національного університету імені Михайла 
Туган-Барановського  
"Правові аспекти повноважень Президента України щодо 
органів виконавчої влади" 
 

Бадло Віталіна Анатоліївна, аспірант Запорізького національ-
ного університету 
"Аналіз взаємодії Президента України з Кабінетом Міністрів 
України: загальноправовий аспект" 
 

Івасішина Наталія Володимирівна, старший викладач Харків-
ського національного університету міського господарства імені 
О.М. Бекетова  
"Місце і роль президентства в політичній системі України" 
 

Ксензюк Андрій Ярославович, здобувач Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки  
"Адміністративна юстиція як правовий інститут захисту 
прав і свобод людини та громадянина" 
 

Самофалова Оксана Юріївна, аспірантка кафедри державно-
го управління Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка  
"Президент України як суб'єкт правозахисної діяльності" 
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СЕКЦІЯ 5 
ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА 

ТА ФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ 
(ауд. 355) 

 
Модератори:  

Совгиря Ольга Володимирівна 
 доцент кафедри конституційного права Київського націона-
льного університету імені Тараса Шевченка, д. юрид. н.,  
проф. 
Щербанюк Оксана Володимирівна 
доцент Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича, к. юрид. н. 

 
Гончарук Григорій Іванович, доктор історичних наук, профе-

сор, завідувач кафедри історії та етнографії України Одесько-
го національного політехнічного університету 
"Про входження Леоніда Кравчука у статус Президента 
України" 
 

Дем'яненко Борис Леонідович, доктор політичних наук, доцент, 
декан історичного факультету ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" 
"Генезис Інституту Президента в Україні: попередні підсумки 
президентської каденції В. Януковича" 
 

Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, 
професор, декан юридичного факультету, завідувач кафедри 
адміністративного та господарського права ДВНЗ "Запорізь-
кий національний університет" 
"Інститут президентства у механізмі взаємодії законодавчої 
і виконавчої гілок влади в сучасних умовах реформаційних 
державотворчих і правотворчих процесів в Україні" 
 

Крусян Анжеліка Романівна, доктор юридичних наук, профе-
сор, завідувач кафедри конституційного права Національного 
університету "Одеська юридична академія" 
"Інститут Президента України: становлення та розвиток" 
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Нікітін Юрій Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, декан 

юридичного факультету ВНЗ "Національна академія управління"  
Нікітіна Ірина Всеволодівна, кандидат психологічних наук, до-

цент кафедри філософії Національного університету харчових 
технологій 
"Інститут президентства в системі внутрішньої безпеки України" 
 

Романцов Володимир Миколайович, доктор історичних наук, 
професор, завідуючий кафедри історичних дисциплін Маріу-
польського державного університету  
"Інститут Президента в новітній історії України" 
 

Рудик Петро Андрійович, доктор історичних наук, професор 
кафедри політології, соціології і права Національного універси-
тету харчових технологій 
"Про місце і роль Президента України в системі органів дер-
жавної влади в контексті зміни президентсько-парламентсь-
кої форми державного правління на парламентсько-прези-
дентську за Конституцією України в редакції 2006 року" 
 

Бучин Микола Антонович, кандидат політичних наук, доцент 
кафедри політології та міжнародних відносин Національного 
університету "Львівська політехніка" 
"Проблема застосування виборчих цензів щодо обрання 
глави держави: вітчизняний та зарубіжний досвід" 
 

Віхляєв Михайло Юрійович, кандидат юридичних наук, до-
цент кафедри конституційного та трудового права ДВНЗ "За-
порізький національний університет" 
"Інститут президентства в структурній організації України: 
сучасний правовий вимір" 
 

Воронов Марк Миколайович, кандидат юридичних наук, до-
цент, завідувач кафедри конституційного, муніципального і 
міжнародного права Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна 
"Деякі питання взаємодії Президента України з органами міс-
цевого самоврядування" 
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Гончарук Валерій Петрович, кандидат політичних наук, до-
цент кафедри політичних наук Київського Національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка 
"Проблеми оптимізації інституту виборів Президента України" 

 

Килимник Інна Ігорівна, кандидат юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова  
"Особливості розвитку інституту Президента України" 
 

Кузнєцова Зоя Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри конституційного права та правосуддя Одеського наці-
онального університету імені І.І. Мечникова 
"Роль та місце Президента України в системі захисту націо-
нальних інтересів української державності" 
 

Культенко Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук, 
старший викладач кафедри правознавства Кіровоградського дер-
жавного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка 
"Характерні чинники діяльності Президента України на етапі 
становлення вітчизняної державності" 
 

Лисенко Галина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент ка-
федри українознавства Державного вищого навчального закладу 
"Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" 

Волкова Світлана Петрівна, старший викладач кафедри украї-
нознавства Державного вищого навчального закладу "Придніп-
ровська державна академія будівництва та архітектури" 
"Інститут Президента та формування конституційного ладу 
України: історично-ретроспективний аналіз" 
 

Перетокін Андрій Генадійович, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри українознавства Державного вищого навча-
льного закладу "Придніпровська державна академія будівниц-
тва та архітектури"  
"П'ять великих завдань Леоніда Кравчука є актуальними 
для інституту Президента й сьогодні" 
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Пухтинський Микола Олександрович, кандидат юридичних на-
ук, доцент, старший науковий співробітник Інституту держа-
ви і права ім. В.М. Корецького НАН України 
"Роль інституту президентства у становленні місцевого са-
моврядування в Україні" 
 

Сергієнко Сергій Юрійович, кандидат історичних наук, до-
цент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донбаського 
державного технічного університету 
"Історичні витоки сучасного Інституту Президента та фор-
мування конституційного устрою України" 
 

Слінченко Лариса Володимирівна, кандидат політичних наук, до-
цент, проректор з науково-педагогічної роботи Глухівського націо-
нального педагогічного університету імені Олександра Довженка 
"Конституційні повноваження Президента України у сфері 
законодавчої влади" 
 

Ухач Василь Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського на-
ціонального економічного університету 
"Становлення та генезис інституту президентства в Україні: 
історико-правові аспекти" 
 

Шаповал Валерій Дмитрович, кандидат юридичних наук, завіду-
ючий кафедрою теорії, історії держави та права Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського 
"Місце та роль Президента України в конституційній системі 
органів державної влади" 
 

Щербанюк Оксана Володимирівна, кандидат юридичних наук, 
доцент Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича 
"Президент України як символ держави та єдності народу" 
 

Коваль (Мисака) Наталія Вікторівна, аспірантка Інституту 
держави і права імені В.М. Корецького НАН України  
"Конституційно-правові засади становлення допоміжних 
органів при Президентові України" 
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Левенець Анжела Вікторівна, викладач кафедри конституцій-
ного права та правосуддя Одеського національного університе-
ту імені І.І. Мечникова 
"Особливості статусу Президента як гаранта Конституції 
України" 
 

Орлов Юрій Валерійович, аспірант кафедри кримінального 
права та процесу ВНЗ "Національна академія управління" 
"Дійсні та уявні прогалини відповідальності за порушення 
виборчого законодавства" 
 

Штирліна Антоніна Анатоліївна, аспірант кафедри державно-
го управління Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка 
"Конституційні засади створення інституту Президента на 
території України" 
 
 


