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Організаційний комітет 

 
Голови оргкомітету: Г. І. Ярова, директор Музею Гетьманства; 

д. іст. н., Г. В. Папакін, директор Інституту 
української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України; 

Члени оргкомітету: к. іст. н., Л. П. Бевз, заступник директора 
Музею Гетьманства з наукової роботи; 

к. іст. н., Д. С. Гордієнко, старший науковий 
співробітник Інституту української археогра-
фії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України. 

 
Місце проведення конференції: 

 
Музей Гетьманства, вул. Спаська, 16-б, м. Київ (метро Контрактова 
площа) 
 
Початок конференції – об 11.00.  
Реєстрація – з 10.30. 

 
Регламент доповіді: 
на пленарному засіданні – до 15 хв. 
На секційному засіданні – до 10 хв. 
Обговорення – до 5 хв. 

 
Відкриття конференції: 11.00–11.30. 
Пленарне засідання: 11.30–14.00. 
Перерва на каву: 14.00–15.00. 
Секційне засідання: 15.00–17.00. 
 
 
 
 
 



 
Відкриття конференції: 

 
Представлення нової експозиції “Гетьман Павло Скоропадсь-

кий та Українська Держава 1918 р.” 
 

– вітальне слово директора Музею Гетьманства Галини Ярової; 
 

– благословення настоятеля Свято-Покровської Подільської церкви 
Української Автокефальної Православної Церкви о. Володимира 
Черпака; 

 

– вітальне слово д. богословських наук, д. мистецтвознавства, 
д. філософії, професора Дмитра Степовика. 

 
 

Пленарне засідання 
 
Ведучий: к. іст. н. Дмитро Гордієнко 
 

Георгій Папакін – д. іст. н., директор Інституту української архе-
ографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН Укра-
їни (м. Київ): “1918 рік: особисте і національне в житті Павла 
Скоропадського”. 

 

Руслан Пиріг – д. іст. н., головний науковий співробітник Інсти-
туту історії України НАН України (м. Київ): “Прихід гетьмана 
Павла Скоропадського до влади у світлі тогочасної німецько-
мовної преси”. 

 

Ігор Гирич – д. іст. н., завідувач Відділу джерелознавства нової 
історії України Інституту української археографії та джерело-
знавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Про-
блема спадкоємності між державністю УНР та гетьмана 
Павла Скоропадського: історіографічні стереотипи і справа 
пов’язання між собою різних моделей української держав-
ності”. 

 

Володимир Потульницький – д. іст. н., професор, провідний науко-
вий співробітник Інституту української археографії та дже-
релознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): 
“Консервативно-гетьманський рух ХХ-го століття і сучас-
ніть: уроки і значення”. 

 



Павло Гай-Нижник – д. іст. н., завідувач відділу історичних студій 
Науково-дослідного інституту українознавства (м. Київ): “Осо-
биста охоронна служба гетьмана всієї України П. Скоропад-
ського: штати й завдання (1918 р.)”. 

 

Тетяна Ралдугіна – багаторічний дослідник діяльності гетьманича 
Данила Скоропадського (м. Київ): “Данило Скоропадський: 
основні віхи життя та діяльності”. 

 

Таїсія Сидорчук – к. іст. н., керівник Науково-дослідного центру 
орієнталістики імені Омеляна Пріцака Національного універси-
тету “Києво-Могилянська академія” (м. Київ): “Павло Скоро-
падський та Омелян Пріцак: до історії взаємостосунків та 
співпраці”. 

 

Ольга Михайлова – к. політ. н. (м. Київ): “Деякі аспекти станов-
лення світогляду Павла Скоропадського у контексті лібе-
ральної теорії”. 

 

Валентин Кавунник – к. іст. н., старший науковий співробітник 
Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Українська 
Народна Республіка та Українська Держава – дві назви 
однієї держави: закордонна політика, господарство”. 

 
 

Секційне засідання  
 

Ведучий: к. іст. н. Дмитро Гордієнко 
 
Федір Медвідь – д. н. в галузі політології, к. філос. н., професор 

кафедри конституційного права, історії та теорії держави і 
права Міжрегіональної Академії управління персоналом (м. Київ): 
“Національні інтереси і геополітичні пріоритети Української 
Держави гетьмана Павла Скоропадського”. 

 

Ігор Ратушняк – викладач кафедри філософії та суспільних наук 
Вінницького національного медичного університету імені Миколи 
Пирогова (м. Вінниця): “Адміністративні заходи Подільського 
губернського старости С. І. Кисельова”. 

 



Микола Шкурко – директор Благодійного фонду “Ніжен”; гене-
ральний директор ТОВ ПВКФ “Сяйво” (м. Ніжин): “Гетьманат 
як ефективна форма державного правління для здійснення 
зовнішньої політики Української Держави”. 

 

Артем Папакін – к. іст. н., асистент кафедри історії Центральної 
та Східної Європи Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (м. Київ): “Конспіративна діяльність поль-
ської Вербувально-агітаційної організації в Українській Дер-
жаві в 1918 р.” 

 

Владлен Мараєв – к. іст. н., провідний науковий співробітник Наук-
ово-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил Укра-
їни (м. Київ): “Авіація Союзу гетьманців-державників у 1930-х 
роках”.  

 

Галина Процев’ят – завідувач науково-дослідницького відділу істо-
рії кіно Музею театрального, музичного та кіномистецтва 
України (м. Київ): “Роль української духовної еліти у відро-
дженні Української Держави 1917–1918 рр.: з історичних 
джерел фондозбірні Музею театрального, музичного та кіно-
мистецтва України”. 

 

Юрій Фігурний – к. іст. н, завідувач відділу української етнології 
Науково-дослідного інституту українознавства (м. Київ): “Етно-
культурний вимір державотворчої діяльності Павла Скоро-
падського”. 

 

Олександр Ємець – дослідник власного родоводу (м. Дніпро): “Бать-
ко та сини Ємці – хлібороби-землероби в 1918 р.”. 

 

Людмила Бевз – к. іст. н., заступник директора Музею Гетьман-
ства з наукової роботи (м. Київ): “Матеріали 1917–1918 років 
Відомства в справах фотографії та кіно головнокомандувача 
німецької армії як історичне джерело в фондах Музею 
Гетьманства”. 

 

Євгенія Карацюба – старший науковий співробітник Музею Геть-
манства (м. Київ): “Дружні стосунки з родиною Скоропад-
ських Мельників і Вакуловських”. 

 

Мирослава Павлишин – завідувач відділу експозиції Музею Геть-
манства (м. Київ): “Життя і діяльність Павла Скоропадсь-
кого та його родини в еміграції”. 



 

Тетяна Ляпіна – старший науковий співробітник Музею Геть-
манства (м. Київ): “Вплив оточення на формування особис-
тості Павла Скоропадського в дитячі та юнацькі роки”. 

 

Дмитро Гордієнко – к. іст. н., старший науковий співробітник 
Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Олександр 
Лотоцький – міністр ісповідань Української Держави”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
За матеріалами читань буде видано збірник наукових праць. 
 
Статті приймаються такими мовами: українська, англійська. 
 
Кінцевий термін подачі матеріалів 1 липня 2018 р. 
 
Обсяг 0,5 друк. арк. Посилання автоматичні внизу сторінки 

за зразком: 
1. На статтю: Георгій Папакін, Невідомий щоденник Павла 

Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904–1905 рр., 
Архіви України, 1–6(259) (2006) 412–418. 

2. На книгу: Павло Скоропадський, Спогади. Кінець 1917 – 
грудень 1918, голов. ред. Я. Пеленський, К.; Філадельфія, 1995, 
с. 221. 

 
До статті слід додати назву, ім’я автора і анотацію (бл. 500 

друк. знаків) англійською мовою. Ілюстрації подаються в електрон-
ному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi. 

 
Електронний варіант статті надсилати за адресами: 
hetmanmus@ukr.net;   dmytro.gordiyenko@gmail.com 
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