
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
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Науково-практичний онлайн-семінар 

 
 

СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ  
НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

 
 

Програма 
 

21 серпня 2020 р. 
 

м. Черкаси 
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Порядок проведення семінару 

 
10.45 – 11.00 – реєстрація, перевірка підключення. 

 
11.00 – 13.00 – круглий стіл (конференц-зала, корп. І). 
 
 
Регламент роботи: 

– доповіді – до 15 хв. 
– виступи в дискусії – до 5 хв. 

 
 

 
 
 
 



 3 

 
Науково-практичний онлайн-семінар 

 
(Модератор – докторка історичних наук, професорка  

Наталія Іванівна Земзюліна) 
 

Відкриття семінару 
 

ЧЕРЕВКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – в. о. 
ректора Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького, доктор економічних наук, професор. 

 
Вступне слово 

 
КОРНОВЕНКО Сергій Валерійович – доктор історичних 

наук, професор, проректор із наукової, інноваційної та міжнародної 
діяльності Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького. 

 
Модератори: 

ЗЕМЗЮЛІНА Наталія Іванівна – докторка історичних наук, 
професорка, директорка Навчально-наукового інституту міжнародних 
відносин, історії та філософії Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького.  

 
ПАСІЧНИК Сергій Леонідович – керівник ГО «Академія 

стратегічних досліджень».  
 

Учасники: 
 

ГОНЧАР Юлія Олегівна – національна  консультантка ООН 
«Жінки з гендерного мейнстрімингу в регіональній та місцевій 
стратегії розвитку». 

Права людини: особливості реалізації на пострадянському 
просторі 

 
ГУРЬЯНОВА Марина Ігорівна – президентка Ротарі Клубу 

«Черкаси Інтернешинл» та членкиня Правління Всеукраїнського 
громадського об’єднання «Інститут «Республіка»». 
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Децентралізація влади: регіональний вимір 
 
ЖАЛОБА Ігор Володимирович – доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і міжнародного 
права Київського університету імені Бориса Грінченка. 

«Цивілізаційна (не) обумовленість демократичних 
перетворень і становлення демократичних інститутів» 

 
КУРЯВИЙ Олександр Валерійович – голова ГО «Платформа 

Громадських Діалогів», юрист. 
 
ЛАСТОВСЬКИЙ Валерій Васильович – доктор історичних 

наук, професор, викладач факультету журналістики та міжнародних 
відносин Київського національного університету культури і мистецтв, 
голова Всеукраїнського товариства дослідників християнських 
старожитностей Центрально-Східної Європи, старший науковий 
співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника. 

 
ЛІХОВИЙ Ігор Дмитрович – Надзвичайний та Повноважний 

посол України в Республіці Білорусь (2007–2010), міністр культури та 
туризму України (2005–2006). 

«Україна  Білорусь на шляху незалежності: схожість і 
відмінності» 

 
ОРИЩЕНКО Роман Михайлович – керівник наукового 

відділу Інституту Церкви і суспільства при Київській православній 
богословській академії. 

«Вплив військових конфліктів на становлення 
демократичних інститутів» 

 
 


