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етнології України Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького. Галичина та ідея соборності в реалізації модерного 
українського націєтворення: консервативна візія В’ячеслава 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Секція 1 

Українська держава Павла Скоропадського (І) 

(корпус І, ауд. 246) 

 

Головуючий – Гай-Нижник Павло Павлович, доктор історичних наук, 
старший науковий співробітник. 

 

П. Гай-Нижник, доктор історичних наук, старший науковий співробітник 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН 
України. З’їзд хліборобів 29 квітня 1918 року: представницька 
складова гетьманського перевороту. 

Г. Савченко, кандидат історичних наук, професор кафедри новітньої історії 
України Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Діяльність Павла Скоропадського по підвищенню боєздатності 34-го 



армійського корпусу в період українізації з’єднання (липень – 
жовтень 1917 р.). 

І. Лебедєва, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України і 
філософії Київського національного лінгвістичного університету. 
Політичні передумови приходу до влади Павла Скоропадського. 

М. Лазарович, кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри 
міжнародних відносин Чернівецького національного університету 
ім. Ю.Федьковича. Компаративний аналіз політики Української 
Центральної Ради та Другого Гетьманату щодо національних 
меншин (1917–1918 рр.). 

М. Горбатюк, кандидат історичних наук, заступник директора Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. 
Трансформація поглядів українських привладних еліт на питання 
соборності в добу національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. 

О. Комова, старший викладач кафедри історії України і філософії Київського 
національного лінгвістичного університету. Військово-організаційна 
діяльність Павла Скоропадського за часів Центральної Ради. 

О. Єгоршина, завідувач навчально-методичним кабінетом кафедри історії 
України Харківського національного педагогічного університету 
ім. Г.С.Сковороди. Продовольчий аспект українсько-німецьких 
відносин у березні – квітні 1918 р. як передумова створення 
Української Держави. 

 

 

Секція 2 

Українська держава Павла Скоропадського (ІІ) 

(корпус І, ауд. 245) 

 

Головуючий – Дацків Ігор Богданович, доктор історичних наук, професор. 

 

І. Дацків, доктор історичних наук, професор Тернопільського національного 
економічного університету. Встановлення дипломатичних контактів 
Гетьманату Павла Скоропадського з країнами Антанти. 



В. Васильчук, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії 
України і філософії Київського національного лінгвістичного 
університету. Внутрішня політика Української Держави Павла 
Скоропадського: історіографія проблеми. 

В. Нестеренко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та філософії 
Подільського державного аграрно-технічного університету (Кам`янець-
Подільський). Національна політика Української Держави гетьмана 
Павла Скоропадського. 

Н. Сорочан, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України 
Харківського національного педагогічного університету 
ім. Г.С.Сковороди. Діяльність П.Я.Дорошенка в Головному 
управлінні мистецтв і національної культури за часів Гетьманату 
Павла Скоропадського. 

В. Тучинський, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії 
Вінницького державного педагогічного університету 
ім. М.Коцюбинського. Місто Вінниця у добу Гетьманату Павла 
Скоропадського. 

А. Антонишин, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії 
України і філософії Київського національного лінгвістичного 
університету. Міські думи Поділля в добу Гетьманату Павла 
Скоропадського. 

М. Гедін, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України 
і філософії Київського національного лінгвістичного університету. 
Спроби вирішення територіального питання з Румунією за часів 
Павла Скоропадського. 

Г. Демочко, старший викладач кафедри суспільних наук Харківського 
національного медичного університету. Охорона здоров’я в 
Українській Державі. 

О. Кузюк, викладач кафедри історії України і філософії Київського 
національного лінгвістичного університету. Розвиток кінематографа за 
часів Української Держави гетьмана Павла Скоропадського: сучасні 
оцінки. 

Т. Маньківська, аспірант кафедри історії України Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Становище вчительства 
в Українській Державі Павла Скоропадського. 

Д. Литовський, аспірант кафедри історії України Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Професійні вчительські 
організації за доби Гетьманату Павла Скоропадського. 



М. Щербаков, студент історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Австро-угорський вектор 
зовнішньої політики Української Держави гетьмана Павла 
Скоропадського. 

 

 

Секція 3 

Філософські проблеми українського консерватизму 

(корпус І, ауд. 247) 

 

Головуючий – Дуйкін Василь Романович, доктор філософських наук, 
професор. 

 

В. Дуйкін, доктор філософських наук, професор, професор кафедри історії 
України і філософії Київського національного лінгвістичного 
університету. Консерватизм як складова української філософії історії. 

Л. Чупрій, кандидат філософських наук, доцент, докторант відділу політичних 
стратегій Національного інституту стратегічних досліджень при 
Президентові України. Християнський консерватизм як основа 
відродження української нації. 

Н. Чехун, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри історії України 
і філософії Київського національного лінгвістичного університету. 
Філософська спадщина В’ячеслава Липинського. 

Г. Діденко, доцент кафедри історії України і філософії Київського 
національного лінгвістичного університету. Філософські підходи до 
визначення консерватизму. 

О. Маслак, кандидат філософських наук, стажер-вчений кафедри філософії 
політики Варшавського університету (Польща). Політична та соціальна 
філософія кола «Братства українських класократів-монархістів, 
гетьманців»: спроба реконструкції. 

О. Голець, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри історії 
України і філософії Київського національного лінгвістичного 
університету. Традиціоналізм в релігійній культурі. 



В. Беля, викладач кафедри історії України і філософії Київського 
національного лінгвістичного університету. Концепція соціального 
розвитку української держави в філософській спадщині В’ячеслава 
Липинського. 

Е. Юрченко, магістр філософії, асистент кафедри філософії та педагогіки 
Національного транспортного університету. Трудова монархія та 
постсучасність: футурологічний вимір державотворчої концепції 
В’ячеслава Липинського. 

 

 

Секція 4 

В’ячеслав Липинський – теоретик і практик українського консерватизму 

(корпус І, ауд. 132) 

 

Головуючий – Ярмошик Іван Іванович, доктор історичних наук, доцент. 

 

І. Ярмошик, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальних 
історичних дисциплін та правознавства Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. Постать воїна-продуцента в концепції 
розбудови української держави В’ячеслава Липинського. 

Н. Білик, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського 
національного економічного університету. Богдан Лепкий і В’ячеслав 
Липинський: до історії взаємин. 

І. Передерій, кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри історії Росії 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
В’ячеслав Липинський у громадсько-політичному житті України на 
першому етапі Української революції (полтавський період 
діяльності). 

Г. Ярова, директор Музею гетьманства (Київ). Б.Хмельницький та 
С.Кричевський у дослідженнях В’ячеслава Липинського. 

К. Івангородський, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та 
етнології України Черкаського національного університету імені Богдана 



Хмельницького. Погляди В’ячеслава Липинського на етносоціальну 
специфіку середнього Подніпров’я в ХVІ – першій половині ХVІІ ст. 

В. Томахів, кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та політології 
Тернопільського національного економічного університету. В’ячеслав 
Липинський як теоретик українського націоналізму. 

Ю. Новіцька, асистент кафедри історії України Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. Краківський період життя та 
творчості В’ячеслава Липинського. 

О. Приймак, викладач Військового коледжу сержантського складу 
Харківського університету повітряних сил. Студії В’ячеслава 
Липинського у Краківському та Женевському університетах. 

О. Семеняка, аспірантка кафедри філософії та релігієзнавства Національного 
університету «Києво-Могилянська академія». Класики українського 
консерватизму на тлі німецької консервативної революції. 

 

 

Секція 5 

Український консерватизм і гетьманський рух міжвоєнної доби 

(корпус І, ауд. 250) 

 

Головуючий – Робак Ігор Юрійович, доктор історичних наук, професор. 

 

І. Робак, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук 
Харківського національного медичного університету. Валентин 
Отамановський як борець за українську державність. 

Т. Нагорна, кандидат історичних наук, завідувач кафедри правознавства 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г.Короленка. Щоденники С.Єфремова як джерело для вивчення 
особливостей українського державотворення новітньої доби. 

Д. Колісник, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політичної 
теорії Національного гірничого університету (Дніпропетровськ). 
Гетьманський рух і Українська Громада в Німеччині напередодні та 
на початку Другої світової війни. 



А. Михайлик, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і філософії 
Подільського державного аграрно-технічного університету (Кам’янець-
Подільський). Питання державної незалежності України в контексті 
соціального руху селянства на Поділлі в кінці 20-х – на початку 30-
х рр. ХХ ст. 

В. Кушнір, директор, Н. Гатальська, науковий співробітник Затурцівського 
меморіального музею В’ячеслава Липинського. Об’єднані духом – 
розділені фронтом (до історії стосунків В.Липинського, М.Гаврилка, 
В.Вишиваного). 

М. Бабінська, аспірантка кафедри історії України Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. Українська шляхта в дослідженнях 
членів «Polskiego Towarzystwa Heraldycznego» (1908–1939). 

 

 

Секція 6 

Витоки українського консерватизму 

(корпус І, ауд. 133) 

 

Головуючий – Присяжнюк Юрій Петрович, доктор історичних наук, 
професор. 

 

Ю. Присяжнюк, доктор історичних наук, професор кафедри історії та етнології 
України Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького; А. Новак, аспірантка кафедри історії та етнології 
України Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького. Світогляд українських інтелектуалів 
Наддніпрянщини у контексті революційних перспектив (середина – 
друга половина ХІХ ст.). 

С. Наумов, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії 
України Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. До 
питання про потенціал українського консерватизму в суспільному 
русі Наддніпрянщини початку ХХ ст. 

О. Буравський, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії, 
докторант Житомирського державного університету імені Івана Франка. 



Соціально-економічне становище римо-католицької церкви в 
Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ ст. 

Н. Кукса, старший науковий співробітник Національного історико-культурного 
заповідника «Чигирин». Народні джерела в студіях В’ячеслава 
Липинського. 

Ю. Назарук, кандидат історичних наук, викладач кафедри історії України і 
філософії Київського національного лінгвістичного університету. Участь 
О.Скорописа-Йолтуховського в організації національно-патріотичної 
та культурно-освітньої роботи у таборах полонених українців. 

О. Зосімович, аспірантка кафедри історії України Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. Адвокатура Волинської губернії 
першої половини ХІХ ст. в контексті теорії еліт В’ячеслава 
Липинського. 

В. Нагорний, асистент кафедри правознавства Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Державне 
регулювання діяльності православних сектантів українських 
губерній Російської імперії наприкінці ХVІІІ – на початку 
ХХ століть. 

С. Журавльов, студент історичного факультету Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Еволюція поглядів 
М.С.Грушевського на українську державу. 

 

 

Секція 7 

Український консерватизм і сьогодення 

(корпус І, ауд. 255) 

 

Головуючий – Баженов Лев Васильович, доктор історичних наук, професор. 

 

Л. Баженов, доктор історичних наук, професор Кам'янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Гетьманат Павла 
Скоропадського в дослідженнях сучасних науковців. 



Т. Бевз, доктор історичних наук, Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Консервативні партії сучасної 
України: традиція чи модернізація. 

М. Кордон, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії 
України Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
Стан безпеки та оборони України. 

С. Шамара, кандидат історичних наук, директор Коледжу економіки і 
управління Східноєвропейського університету економіки і менеджменту 
(Черкаси). Український політичний консерватизм сьогодні: стан та 
перспективи розвитку. 

С. Гнатюк, кандидат історичних наук, головний консультант Національного 
інституту стратегічних досліджень при Президентові України. Сучасні 
технології формування іміджу держави: міжнародний досвід і 
висновки для України. 

О. Тараненко, кандидат історичних наук, доцент кафедри інтелектуальної 
власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, В. Іващенко, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-
правових дисциплін Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького. Новітня вітчизняна історіографія аграрної 
політики Павла Скоропадського: стан наукового вивчення теми. 

С. Горностаєв, аспірант кафедри соціології та політології Національної 
металургійної академії України (Дніпропетровськ). Суспільно-політична 
спадщина В’ячеслава Липинського в контексті відродження 
українського консерватизму. 

В. Кушнір, директор, Н. Гатальська, науковий співробітник Затурцівського 
меморіального музею В’ячеслава Липинського. Затурцівський 
меморіальний музей В’ячеслава Липинського: етапи становлення. 

 


