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Організаційний комітет 

 

Леонід Губерський, ректор Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, академік НАН України, академік НАПН України, доктор 

філософських наук, професор 

Костянтин Ващенко, Голова Національного агентства України з питань 

державної служби, член-кореспондент НАПН України, доктор політичних наук, 

професор 

Анатолій Конверський, декан філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України, 

доктор філософських наук, професор 

Марина Канавець, Директор Центру адаптації державної служби до стандартів 

Європейського Союзу, кандидат наук з державного управління, доцент 

Лариса Комаха, заступник декана філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук, 

доцент 

Дмитро Неліпа, завідувач кафедрою державного управління Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, 

доцент 

Сергій Руденко, заступник декана філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук, 

доцент 

 

  



ПРОГРАМА 

круглого столу 

«Державна служба України в діалектиці суспільних трансформацій» 
 

 Дата проведення: 31 травня 2018 року 

 Місце проведення: КНУ імені Тараса Шевченка 

(вул. Володимирська, 60, ауд. 205) 

 Час проведення:  11.00-14.00 год. 
 

11.00-11.15 Відкриття експозиції «100-річчя державної служби України» (за окремою 

програмою). 

11.15-11.45 Вітальне слово: 
 

✓ Леонід ГУБЕРСЬКИЙ, Ректор Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
 

✓ Костянтин ВАЩЕНКО, Голова Національного агентства України з питань 

державної служби 
 

✓ Сергій ВЛАСЕНКО, народний депутат України, Голова Комітету 

Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування   
 

✓ Сергій КУДЛАЄНКО, народний депутат України, Заступник Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування   
 

✓ Альона ШКРУМ, народний депутат України, Голова підкомітету з питань 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування Комітету 

Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування   
 

✓ Олександр САЄНКО, Міністр Кабінету Міністрів України   
 

✓ Євген РОМАНЕНКО, проректор Міжрегіональної Академії управління 

персоналом  
 

✓ Геннадій ТКАЧУК, народний депутат України 

11.45-12.30 Історичний аспект становлення та розвитку інституту державної служби 

в Україні 
 

Модератор: 

Лариса КОМАХА, заступник декана філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 
 

✓ Григорій СИТНИК, професор кафедри державного управління Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка – Місія державного 

службовця у контексті забезпечення національної безпеки 
 

✓ Дмитро НЕЛІПА, завідувач кафедри державного управління Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка – Історичні передумови 

обітниці державного службовця України 
 

✓ Марина ШУЛЬГА, професор кафедри державного управління Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка – Українська Народна 

Республіка в дипломатичному ракурсі 
 



✓ Анастасія ШТЕЛЬМАШЕНКО, асистент кафедри державного управління 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 

Трансформація принципів державної служби 

12.30-13.30 Сучасний стан реформування державної служби в контексті 

європейського вибору України 
 

Модератор: 

Лариса КОМАХА, заступник декана філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 
 

Виступи: 
 

✓ Костянтин ВАЩЕНКО, Голова Національного агентства України з питань 

державної служби - Філософія реформування державної служби 
 

✓ Анжела МАЛЮГА, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради 

України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування – Законодавче забезпечення державної служби України  
 

✓ Сергій РУДЕНКО, заступник декана філософського факультету, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка - Декомунізація культурних 

практик України у вимірі публічного адміністрування. 
 

✓ Ігор ТКАЧЕНКО, доцент кафедри державного управління Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка – Державна служба в 

Україні: виклики та перспективи модернізації на сучасному етапі розвитку  
 

✓ Валерій ВОРОТІН, завідувач відділу комплексних проблем 

державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України, доктор 

наук з державного управління, професор -  Питання правового забезпечення 

модернізації державного управління та регулювання в національній економіці 
 

✓ Олег ЗУБЧИК, доцент кафедри державного управління Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка -  Державний службовець 

– це «обличчя» держави та основа її конкурентоспроможності 
 

✓ Володимир ГУРКОВСЬКИЙ, професор кафедри інформаційної політики 

та цифрових технологій Національної академії державного управління при 

Президентові України -  Роль стратегічних комунікацій у сучасній системі 

публічного управління України 
 

✓ Євген ГРЕБОНОЖКО, аспірант кафедри державного управління 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка -  

Концептуалізація досвіду формування досвіду людського потенціалу в 

системі державної служби України 

 

13.30-14.00 Обговорення та підбиття підсумків 
 

✓ Костянтин ВАЩЕНКО, Голова Національного агентства України з питань 

державної служби 
 

✓ Інші учасники круглого столу 

 


