
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ. В.М. КОРЕЦЬКОГО

ФОНД ІМЕНІ КШИШТОФА СКУБІШЕВСКІ
(РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

ЮРИДИЧНА ФІРМА «САЛКОМ»

ПРОГРАМА
круглого столу

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ І ВИБОРИ В УКРАЇНІ
26 червня 2015 року

м. Київ



м. Київ, вул. Володимирська, 55, малий зал Національної академії наук України
(2-й поверх)

Реєстрація учасників круглого столу з 9.30 до 10.00

Початок роботи круглого столу о 10.00

Довідки за телефоном: +38(044)278-58-91  або stateandlaw  @  ukr  .  net

Відвідати круглий стіл і взяти участь у дискусії можуть особи, які до 20 червня
2015 року повідомлять своє прізвище, ім’я, по батькові, наукове і вчене звання,
посаду на  e-mail:  konferenciya  2015.06.25@  gmail  .  com та  отримають
підтвердження від організаційного комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Відкриття круглого столу:

директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України Ю. С. Шемшученко

Доповіді:

1. Пропорційна виборча система в Україні: за і проти
Кресіна Ірина  Олексіївна,  завідувач  відділу  правових  проблем  політології
Інституту  держави  і  права  ім.  В.М.  Корецького  НАН  України,  доктор
політичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

2. Чи Україна потребує обмеження демократії?
Скубішевскі Марцін, заступник голови Фонду імені Кшиштофа Скубішевского,
кандидат наук з інформатики.

3. Виборче законодавство України: пошук оптимальної  моделі
Матвієнко Анатолій  Сергійович, народний  депутат  України,  кандидат
політичних наук

4. Виборча кампанія без партійних структур 
Халачкєвіч Патрик, голова правління Центру європейського співробітництва
(European Cooperation Centre);  керівник  правління  Фонду  «Інститут
громадянських досліджень», один з керівників політичного руху Павла Кукіза

5. Партійна система України: динаміка і чинники змін
Якименко Юрій Віленович, кандидат політичних наук, заступник генерального
директора з аналітичної роботи,  директор політико-правових програм Центру
Разумкова
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6. Мажоритарна виборча система: пропозиція для України
Ілскі Здзіслав, науковий працівник Вроцлавського політехнічного університету,
доктор політичних наук

7. Оцінка  ступеня  готовності  політичних  партій  до  виборів  в  умовах
трансформацій у виборчому законодавстві
Загривенко Володимир Борисович, керівник громадсько-просвітницької групи
«Святослав», кандидат політичних наук

8. Виборчі  положення:  держава  як  спільна  справа  чи  держава  як
розпорядник користі?
Каміньскі Антоні, керівник  Центру  міжнародної  безпеки  і  стратегічних
досліджень Інституту політичних досліджень Польської академії наук, викладач
Collegium Civitas, професор

9. Виборча система за умов активізації громадянського суспільства та
децентралізації влади: пошуки шляхів
Перегуда Євген  Вікторович, завідувач  кафедри  політичних  наук  Київського
національного університету будівництва і архітектури, доктор політичних наук,
професор

10. Партійне законодавство та розвиток політичних партій в Україні
Павленко Ірина Анатоліївна, заступник завідувача відділу розвитку політичної
системи  Національного  інституту  стратегічних  досліджень,  кандидат
історичних наук

11. Жінки у виборчому процесі сучасної України: можливості та
виклики.
Ярош Оксана  Богданівна, професор  кафедри  політології  та  державного
управління  Східноєвропейського  національного  університету  імені  Лесі
Українки  (м.  Луцьк),  директор  Волинської  обласної  громадської  організації
«Гендерний центр», доктор політичних наук

12. Особливості  позиціонування  вітчизняних  політичних  партій  у
питанні вступу України до НАТО
Джердж Сергій Федорович, голова Громадської ліги Україна-НАТО, кандидат
політичних наук, доцент, 

Виступи:

1. Ідеологічні детермінанти розвитку партійної системи України
Горбатенко Володимир Павлович, заступник директора Інституту держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор політичних наук, професор
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2. Суб'єкт  права  висування  кандидатів  у  контексті  різних  виборчих
систем 
Ключковський Юрій  Богданович, доцент  кафедри  загальнотеоретичних  та
державно-правових  наук  Національного  університету  «Києво-Могилянська
академія», кандидат фізико-математичних наук

3. Виборча правосуб’єктність політичних партій
Богашева Наталія  Владиславівна, головний  консультант  Інституту
законодавства Верховної Ради України, кандидат юридичних наук

4. Періоди збільшення кількості політичних партій в Україні:  основні
причини
Кукуруз Оксана  Володимирівна, старший  науковий  співробітник  відділу
правових проблем політології  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, кандидат політичних наук

5. Мажоритарна  виборча  система  в  умовах  багатопартійності  (на
прикладі парламентських виборів у Великій Британії 2015 року)
Стойко Олена Михайлівна, старший науковий співробітник віділу правових
проблем  політології  Інституту  держави  і  права  ім.  В.М. Корецького  НАН
України, кандидат політичних наук

6. Рудницьки Сергій Владиславович, доктор політичних наук, доцент

7. Вплив виборчої системи на формування парламентських коаліцій
Мироненко Віталій Петрович, директор ТОВ «Торговий дім СІДЕК»

8. Демократична  держава  в  контексті  розвитку  культури
парламентаризму
Погорєлова  Алла  Іванівна, головний  науковий  консультант Інституту

законодавства Верховної Ради України, кандидат філософських наук, доцент

Учасники:

1. Абуржейла Самер абд Альмонеім, аспірант Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України

2. Асланов  Стелас  Антипович, доцент  кафедри  політології
Ужгородського національного університету, кандидат політичних наук

3. Березовець  Тарас  Валерійович, політтехнолог,  журналіст,  директор
компанії персонального та стратегічного консалтингу "Berta Communications"

4. Богиня  Тетяна  Юріївна, молодший  науковий  співробітник  відділу
правових проблем політології  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, кандидат політичних наук
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5. Горбатенко Ірина Анатоліївна, кандидат політичних наук,  доцент,
доцент кафедри політичних наук Інституту політології та права Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

6. Грицяк  Денис  Ігорович, молодший  науковий  співробітник  відділу
правових проблем політології  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, кандидат політичних наук

7. Жиган  Дмитро  Федорович, аспірант  відділу  правових  проблем
політології Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

8. Коваленко Анатолій  Андрійович, провідний науковий  співробітник
відділу  правових  проблем  політології  Інституту  держави  і  права  ім.  В.М.
Корецького НАН України, доктор політичних наук, професор

9. Котигоренко Віктор Олексійович, головний науковий співробітникр
Інституту  політичних  і  етнонаціональних  досліджень  ім.  І.Ф.  Кураса  НАН
України

10. Лойко  Лариса  Іванівна, старший  науковий  співробітник  відділу
правових проблем політології  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, доктор політичних наук, професор 

11. Мироненко Петро Володимирович, директор громадської організації
«Міжнародний інститут гуманітарних технологій», доктор політичних наук

12. Нагребельний Володимир Петрович, заступник Інституту держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук

13. Пархоменко  Наталія  Миколаївна, вчений  секретар  Інституту
держави і  права ім.  В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук,
професор

14. Писаренко Світлана Вікторівна, головний редактор журналу «Віче»
15. Постол  Олена  Євгеніївна, докторант  Національного  педагогічного

університету ім. М.П. Драгоманова, кандидат політичних наук, доцент
16. Смірнова Валентина Олександрівна, викладача кафедри політології,

соціології і соціальної роботи Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут», кандидат педагогічних наук

17. Сотник Антоніна  Леонідівна, журналіст  видання  «Кореспондент»,
кандидат політичних наук

18. Співак  Марина  Вікторівна, докторант  Інституту  держави  і  права
ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, доцент

19. Тарасюк  Володимир  Миколайович, магістр  права  Національної
академії внутрішніх справ України

20. Явір  Віра  Анатоліївна, науковий  співробітник  відділу  правових
проблем  політології  Інституту  держави  і  права  ім.  В.М.  Корецького  НАН
України, кандидат політичних наук

Загальні дебати: 
Питання для обговорення:

1. Законодавство про вибори: шляхи вдосконалення в Україні.
2. Політичні партії як основні суб’єкти виборчого процесу.
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3. Система представництва парламентських партій.
4. Ступінь  довіри  українського  суспільства  до  політичних  партій  і

виборів.
5. Багатопартійність  як  чинник  політичного  плюралізму  й  основа

демократичного розвитку.
6. Питання  правового  регулювання  участі  політичних  партій  у

виборах.
7. Проблеми модернізації виборчої системи в Україні.
8. Політичні партії і виборче право в зарубіжних країнах.
9. Імплементація польського досвіду організації виборчого процесу.
10. Роль  політичних  партій  у  виборах  представницьких  органів

держави.
11. Демократизація конкурентної боротьби у виборчому процесі.

Прийняття рекомендацій
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