
 

  

 
 

 
СЬОМА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ЧИТАННЯ» 
 

26-27 травня 2017 року 
Будинок урочистих офіційних прийомів, вул. Грушевського, 22, м. Київ 

 
ПРОГРАМА  

Робочі мови: українська, англійська 

26 травня 2017, п’ятниця 
    
08.45 Реєстрація 

Вітальна кава 
  
09.15 Відкриття Сьомої міжнародної наукової конференції «Парламентські читання» 

Вітальні слова 
 Ігор КОГУТ, Директор програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, 

демократичне парламентське представництво» 
 Світлана МАТВІЄНКО, Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив 
 Лідія ДАНИЛЕНКО, Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного 

управління при Президентові України 
  
09.30 ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 

Роль соціальних медіа в підсиленні парламентської демократії за результатами 

виборів у Франції та США -  уроки для молоді й всього суспільства 
  
Роль соціальних медіа в політичних подіях вже не піддається сумніву. Соціальні мережі 

дають політикам можливість бути ближчими до своїх виборців, ефективно комунікувати 

державну політику та швидко реагувати на політичні виклики. Проте, в епоху «фейкових 

новин» та пост-правди соціальні медіа можуть стати небезпечною зброєю у поширенні 

неправдивої політичної інформації. Як використовувати соціальні медіа для ефективної 

комунікації з суспільством? Чи можуть соціальні медіа сприяти розвитку сталої 

демократії? 
 

 Д-р. Йозеф МАНТЛ, Заступник голови Інституту «Go-Governance» (Відень, Австрія) 
 

11.00 Кава-перерва 

    

  



 

  

  
11.30 ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 

Як створити ефективний та прозорий парламент в Україні 
 
Модератор: Світлана ЗАЛІЩУК, Народний депутат України 
Тенденція останніх років в Україні вимірювати ефективність роботи парламенту кількістю 

поданих законопроектів та прийнятих законів призвела до того, що Верховна Рада 

опинилася в полоні «законодавчого цунамі», а самі закони відірвані від державної політики. 
Законодавчий процес в Україні, часто непередбачуваний та хаотичний, потребує 

системних змін з акцентом на посилення координації між суб'єктами законодавчої 

ініціативи. Цього можна досягти, перш за все, внутрішньою реформою та підвищенням 

інституційної спроможності Верховної Ради. Парламентська реформа, прогрес якої 

піддається постійній критиці, має вирішувати комплекс питань від організації розкладу 

сесій, співпраці з громадянським суспільством до ролі фракцій та комітетів у виробленні 

політики. Досвід країн з усталеною парламентською демократією, зокрема Німеччини, 

свідчить, що такі зміни потребують політичної волі та терплячості. Як покращити 

комунікацію між парламентом та урядом? Як зробити діяльність Верховної Ради ближчою 
до стратегічних планів у процесі вироблення політики? Як зробити парламент 

ефективним та прозорим, засновуючись на кращих світових практиках? 
 

 Ян МЕНЦЕР, Радник з питань зовнішньої політики, політичний консультант з питань 

зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу Німеччини та німецького 

депутата Д-р. Йохана Вадефула (Берлін, Німеччина) 
 Олександр ПІСКУН, Керівник програм розвитку демократії та врядування відділу 

сприяння розвитку демократії та врядування Агентства Сполучених Штатів Америки з 
міжнародного розвитку 

 Олександр ЗАСЛАВСЬКИЙ, Заступник Голови Ради Лабораторії законодавчих 

ініціатив 
 Джонатан МЕРФІ, Керівник проекту ЄС-ПРООН «Рада за Європу» в ПРООН в Україні 

 
13.00 Обід 
  

14.00 ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 
Українські та світові практики дослідження внутрішньопарламентських процесів. Теорії 

та практики 
 
Модератор: Ольга ЖМУРКО,  Директорка Ромської програмної ініціативи Міжнародного 

Фонду «Відродження»  
Періодична і змістовна оцінка парламенту є потужним інструментом для забезпечення 

його ефективної роботи і підтримки довіри громадян. Методи дослідження діяльності 

парламенту є актуальною темою як для інститутів громадянського суспільства, так і для 

науковців. У фокусі дискусії опиняться такі питання: які дані про діяльність ВРУ є 

доступними, та які методи можуть бути застосовані до аналізу цих даних? 
 

 Володимир ПАНІОТТО, Доктор філософських наук, професор, викладач кафедри 

соціології, генеральний директор КМІС 
 Олександр ДИШЛЕВИЙ, Директор центру «Соціальні індикатори» 

    

  



 

  

 Анатолій БОНДАРЧУК, Керівник проекту Громадянської мережі ОПОРА в рамках 

Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 

представництво 
 

15.30 Кава-перерва 

16.50 Доповіді учасників 
Модератор: Олена ІВАЩЕНКО, Кандидат юридичний наук, науковий співробітник Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
Доповіді: 

 Методологія досліджень внутрішніх парламентських процесів у зв’язку із методологією 

правотворчості (філософсько-психологічний дискурс) (Михайло Костицький, м. Київ, 

Україна) 
 Парламент у фокусі теорії вибору: конструювання методології дослідження депутатів 

(Денис Яковлев, м. Одеса, Україна) 
 Теорія практик, габітусу, полів і капіталів П’єра Бурдьє в дослідженні 

внутрішньопарламентських процесів (Олександра Іванюк, м. Люблін, Польща) 
 Щодо проблеми підвищення прозорості, передбачуваності, ефективності та відкритості 

процесу роботи Верховної Ради України (Лусіне Акопян, м. Київ, Україна) 
 Прозорість та відкритість парламенту в контексті громадянської довіри (Юлія Біденко, 

м. Харків, Україна) 
 Підзвітність діяльності Верховної Ради України: реалії та перспективи (Максим 

Романов, м. Дніпропетровськ, Україна) 
 Незалежний експертний контроль як інноваційний інститут публічного управління 

(Анатолій Шишак, м. Київ, Україна) 
 

17.30 Закриття першого робочого дня Конференції 
 

27 травня 2017, субота 
  
10.00 Реєстрація 

Вітальна кава 
  
10.30 Доповіді учасників 

Модератор: Олена ІВАЩЕНКО, Кандидат юридичний наук, науковий співробітник Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
Доповіді: 

 Організація взаємодії парламенту та уряду в Україні: проблеми та шляхи подолання 
(Наталя Малишкіна, м. Харків, Україна) 

 Правове регулювання парламентського імунітету: порівняльна характеристика 

національного законодавства та законодавства зарубіжних країн (Ірина Рижук, м. 

Хмельницький, Україна) 
 Проблема дотримання політичними партіями своїх передвиборних програм (Кіра Нечай, 

м. Київ,Україна) 

    

  



 

  

 Вплив Конституційного Суду України на діяльність парламенту в аспекті забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина (Максим Бабак, м. Запоріжжя, Україна) 
 Характеристика парламентаризму Федеративної Республіки Німеччина, Австрійської 

Республіки та Швейцарської Конфедерації – порівняльний конституційний аналіз (Пилип 

Демченко, м. Київ, Україна) 
 Формування парламентської більшості як передумова запровадження ефективних 

національних стратегій на шляху до розвитку країни (Лоліта Колбасюк, м. Київ, Україна) 
 Шляхи вдосконалення механізму дострокового припинення повноважень Верховної Ради 

України (В'ячеслав Луцков, м. Одеса, Україна) 
 Модернізація системи суб’єктів права законодавчої ініціативи в Україні в контексті 

становлення національного парламентаризму (Микола Марченко, м. Київ, Україна) 
 Політичні маніпулювання, як негативне явище в діяльності парламенту (Владислав 

Янковський, м. Чернівці, Україна) 
 

12.30 Обід 
  
13.30 Доповіді учасників 

Модератор: Володимир ВЕНГЕР, Керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з 

питань правової політики та правосуддя 
 
Доповіді: 

 Ціннісно-орієнтована парламентська діяльність: проблеми та шляхи їх вирішення в 

Україні (Лідія Даниленко, м. Київ, Україна) 
 Психо(пато)логія парламентського лобізму (Олександра Телегузова, м. Вінниця, 

Україна) 
 Хронотоп парламенту України як концептуальна схема вирішення суспільних проблем 

(Ольга Жорнова, Олена Жорнова, м. Запоріжжя, Україна) 
 «Електронний парламент» як структурна складова розвитку взаємовідносин держави та 

суспільства: європейський досвід та Україна (Ірина Динник, м. Київ, Україна) 
 Кодекс депутатської етики в контексті України та міжнародного досвіду (Оксана Когут, 

м. Київ, Україна) 
 Формування стратегічних напрямків функціонування електронного урядування як 

інструменту відкритості органів державної влади (Анастасія Константинівська, м. Київ, 

Україна) 
 Теоретична модель регулювання ринку послуг вищої освіти України в умовах 

європейської інтеграції (Олена Мусієнко, м. Київ, Україна) 
 Професійний парламент як запорука якісної роботи законодавчого органу України 

(Богдан Сичов, м. Чернівці, Україна) 
 Відповідальність та доброчесність як ціннісні складові парламентської діяльності 

(Марина Твердохлєб, м. Київ, Україна)  
 Порівняльний аналіз ключових елементів вільного мандату народного депутата України, 

члена нижньої палати парламентів Сполучених Штатів Америки та Великобританії (Анна 

Філіппова, м. Київ, Україна) 
 

15.30 Підбиття підсумків конференції  

    

  



 

  

 
 
 
 

 
СПІКЕРИ  

 
Йозеф МАНТЛ  
Заступник голови Інституту «Go-Governance» 
Австрійський підприємець у сфері комунікацій, фокусується на кампаніях, подіях і 
Digital Media. Має докторську ступінь з права Віденського університету і ступінь 
магістра гуманітарних наук Коледжа Емерсона у Бостоні, де він навчався як 
стипендіат програми Фулбрайта. Д-р. Мантл є Членом правління Асоціації 
мобільного маркетингу, член асоціації Австрійських Стартапів і лектор Віденського 
університету прикладних наук з питань управління і комунікації. Д-р. Мантл є 
співредактором «Комунікаційна стійкість – перспективи в політиці, економіці й 
суспільстві», «Мобільний маркетинг від АРР до Z», «Транспарентність і комунікація 
Європейського Союзу», «Я підключаюсь – Як успішно підключитись до мережі». 

  

 

Ян МЕНЦЕР 
Радник з питань зовнішньої політики, політичний консультант з питань 
зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу Німеччини та 
німецького депутата Д-р. Йохана Вадефула 
Німецький експерт з питань зовнішньої політики. Сфери його досліджень 
включають зовнішню політику Німеччини, ставлення Німеччини до політики Східної 
Європи, Росії та США, майбутнє НАТО, а також російський вплив на Європу. 
Очолює дослідницьку групу Східної Європи / Кавказу / Центральної Азії на 
Кельнському Форумі міжнародних відносин і безпекової політики. Консультував 
український парламент з питань реформи регламенту. У 2013 був учасником 
виборчої кампанії на підтримку Ангели Меркель. 
 

Олександр ДИШЛЕВИЙ 
Директор центру «Соціальні індикатори» 
З 2007 науковий співробітник Київського місжнародного інституту соціології ЛТД. До 
2007 обіймав посаду виконавчого директора Фонду «Демократичні ініціативи». 
Експерт-соціолог, який реалізував низку успішних проектів, серед яких: регулярні 
опитування КМІС народних депутатів Верховної Ради України, що виконувалися 
починаючи з 1998 до грудня 2015; опитування 400 представників керівного складу 
окружних виборчих комісій і 2000 членів дільничних виборчих комісій у рамках 
дослідження «Передвиборче та післявиборче опитування членів дільничних 
виборчих комісій – 2014» тощо. 

 
Володимир ПАНІОТТО 
Доктор філософських наук, професор, викладач кафедри соціології, 
генеральний директор КМІС 
Віце-президент Української асоціації маркетингу, член правління Соціологічної 
асоціації України, член ESOMAR, WAPOR, ASA,  член редакційного правління 
декількох часописів («Социология: теория, методы, маркетинг»,  «Маркетинговые 
исследования", “Статистика України” (Україна), «4 М: методология, методика, 
математические методы" (Росія), та інші). Його головні роботи стосуються методів 
соціологічних та маркетингових досліджень, видав 10 книг і більш ніж 200 статей. 

    

  

    



 

  

Анатолій БОНДАРЧУК  
Керівник проекту Громадянської мережі ОПОРА в рамках Програми USAID 
«РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 
представництво»  
З 2017 керівник проекту Громадянської мережі ОПОРА в рамках Програми USAID 
«РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 
представництво». До цього протягом двох останніх років працював аналітиком 
Громадянської мережі ОПОРА в рамках Програми USAID РАДА. Займався 
моніторингом роботи комітетів Верховної Ради України. Має більш як 6-ти річний 
досвід незалежного спостереження за виборами різних рівнів в Україні. Керівник 
виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА у Рівненській області (квітень 
2012 – листопад 2016). 

 
Олександр ЗАСЛАВСЬКИЙ 
Заступник Голови Ради Лабораторії законодавчих ініціатив 
Керівник проекту ЛЗІ в рамках Програми USAID  «РАДА: відповідальність, 
підзвітність, демократичне парламентське представництво». Автор ряду 
досліджень у сфері місцевої демократії, участі громадськості в процесі ухвалення 
рішень, парламентського моніторингу. Політолог, випускник Факультету 
соціальних наук та соціальних технологій Національного університету «Києво-
Могилянська академія». 
 

 
Олександр ПІСКУН  
Керівник програм розвитку демократії та врядування відділу сприяння 
розвитку демократії та врядування Агентства Сполучених Штатів Америки з 
міжнародного розвитку 
Народний депутат України першого скликання (1990-1994). У 1993-1994 - перший 
заступник Міністра у справах національностей та міграції. Працював в українських 
і міжнародних неурядових установах, що опікуються питаннями прав людини та 
розвитку громадянського суспільства; консультантом з законодавчих питань 
Консультативно-дорадчої ради при Верховній Раді України; Заступником 
директора Міжнародного Фонду «Відродження»; Головним редактором    

українського журналу «Питання міграції»; автор посібника «Основи міграційного 
права. Порівняльний аналіз». 

 
Джонатан МЕРФІ 
Керівник проекту ЄС-ПРООН «Рада за Європу» в ПРООН в Україні 
За останні 15 років він надавав консультаційні послуги для більше ніж 25-и 
парламентів Африки, Азії, Європи та арабського регіону. Він виконував звіти та 
розробляв політики для таких міжнародних організацій, як ООН, Світовий Банк і 
Європейський Союз. Джонатан працював у Тунісі з 2012 до 2015, де очолював 
проект ПРООН зі сприяння демократичному переходу після Жасминової революції 
(2011) і був залучений до інклюзивного процесу розроблення першої 
демократичної конституції. Джонатан має докторський ступінь з міжнародного 
менеджменту Кембриджського університету і викладає на постійній основі в           

Кардифському університеті, що у Великій Британії. Він опублікував чотири книжки і 
численну кількість статей про міжнародне співробітництво, міжнародний 
менеджмент та демократизацію. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

МОДЕРАТОРИ  
 
 

Світлана ЗАЛІЩУК  
Народний депутат України 
У жовтні 2014 Світлану Заліщук було обрано народним депутатом України. Вона є 
членом Комітету у закордонних справах та головою підкомітету з питань 
євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції. Світлана п’ять років 
працювала виконавчим директором ГО «Центр UA», яка опікується правами 
людини та боротьбою з корупцією. Також Світална була координаторкою кількох 
впливових громадянських кампаній, включно з «Реанімаційним пакетом реформ», 
які після подій Євромайдану об’єднали понад 50 неурядових організацій та різних 
експертів у справі просування демократичних реформ і політик.  

 
Ольга ЖМУРКО  
Директорка Ромської програмної ініціативи Міжнародного Фонду 

«Відродження»  
З 2005 до 2009 була начальницею відділу збору даних Київського міжнародного 
інституту соціології. З 2009 до 2013 обіймала посаду координаторки ініціативи 
«Legal Empowerment of the Poor» та менеджерки програми «Верховенство права» 
Міжнародного фонду «Відродження». З 2013 – директорка Ромської програмної 
ініціативи Міжнародного фонду «Відродження» 
 
 
Олена ІВАЩЕНКО  
Кандидат юридичний наук, науковий співробітник Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Експерт та тренер проекту «Впровадження Конвенції ООН про права дитини» 
(2017-2020) Жіночого консорціуму України за підтримки Save the Children 
International. Автор низки публікацій з питань співвідношення міжнародного та 
національного права. Випускниця Української школи політичних студій. У 2014 
успішно захистила дисертаційне дослідження: «Міжнародне право у 
національному правопорядку європейських держав та застосування міжнародного 
права національними судами». 
 
 
Володимир ВЕНГЕР  
Керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань правової 
політики та правосуддя 
З 2014 обіймає посаду керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з 
питань правової політики та правосуддя. Кандидат юридичних наук, старший 
викладач, доцент загальнотеоретичних та державно правових наук  
Національного університету «Києво-Могилянська академія». Підготував більше 10 
наукових публікацій у галузі конституційного права та парламентаризму. 
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