
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР: 

«Захист парламентом демократичних
інститутів в умовах війни» 
Дата і час: 1 грудня 2022 р., 15:00 — 17:40  
Формат: онлайн (zoom-конференція)
Співорганізатори: Верховна Рада України, Програма РАДА: наступне покоління, Центр 
політико-правових реформ 
Модераторка: Юлія Кириченко, членкиня правління Центру політико-правових реформ, 
співголова Ради Реанімаційного пакету реформ

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

Вітальне слово 
Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України (TBC) 
Леся Ваолевська, керівниця Дослідницької служби Верховної Ради України;
Ігор Когут, Директор Програми РАДА: наступне покоління

15:00 – 15:10

Панельна дискусія 
Олена Бориславська,  доктор юридичних наук, професор кафедри 
конституційного права Львівського національного університету імені Івана 
Франка;
Володимир Венгер, експерт Програми РАДА: наступне покоління, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальнотеоретичного 
правознавства та публічного права НаУКМА;
Альберт Єзеров, кандидат юридичних наук, доцент, суддя Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду;
Юрій Ключковський, доктор юридичних наук, доцент кафедри 
загальнотеоретичного правознавства та публічного права НаУКМА;
Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ; 
Петро Стецюк, доктор права, науковий консультант з правових питань 
суддя Конституційного Суду України у відставці (TBC);
Володимир Шаповал, доктор юридичних наук, професор, суддя 
Конституційного Суду України у відставці; 
Ірина Куян, завідувачка сектору організації державної влади та місцевого 
самоврядування відділу з питань правової політики, організації публічної 
влади Дослідницької служби Верховної Ради України

15:10 – 16:10

Презентація наукових робіт
Станіслав Івасик, «Реалізація конституційних засад функціонування 
парламенту в умовах війни»
Максим Бондар, «Прозорість діяльності парламенту під час дії правового 
режиму воєнного стану в Україні»
Анастасія Сичова, «Модель парламенту в умовах війни: колабораційний 
формат»
Марина Решетникова, «Парламентський контроль сектору національної 
безпеки і оборони України в умовах воєнного стану»
Олександр Шевчук, «Звітування члена парламенту в умовах війни»
Станіслава Кейван, «Роль громадськості та електорату в здійсненні роботи 
парламенту в умовах війни»

16:10 – 17:00



Воркшоп-дискусія «Протидія втручання агресора в політичне життя 
України: ефективна роль громадськості»

Юлія Кириченко, членкиня правління Центру політико-правових
реформ, співголова Ради Реанімаційного пакету реформ
Ігор Фещенко, провідний аналітик з політичних фінансів, рух «Чесно»

17.00 – 17.30

Заключне слово

Ігор Когут, директор Програми РАДА: наступне покоління
Володимир Венгер, експерт Програми РАДА: наступне покоління, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальнотеоретичного 
правознавства та публічного права НаУКМА;

17:30 – 17:40


