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Президентові України очолює Валентина Андріївна
Гошовська – доктор політичних наук, професор, завідувач
кафедри парламентаризму та політичного менеджменту,
народний депутат України 2 і 3 скликань, державний
службовець першого рангу, кавалер орденів «Княгині Ольги»
ІІІ, ІІ, І ступенів, заслужений працівник народної освіти
України, експерт Вищої атестаційної комісії України з
напрямів філософія, політологія, соціологія.
Вища освіта
1972 року закінчила з відзнакою Київський університет ім. Т.Г. Шевченка
(кваліфікація «Філолог. Викладач української мови і літератури, фахівець з
польської мови і літератури»);
1996 року – Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого
(кваліфікація «Правознавець»).
Науковий ступінь
1997 рік – доктор політичних наук, дисертація на тему «Процес становлення
української соціал-демократії (остання третина ХIХ століття)».
1983 рік – кандидат філологічних наук, дисертація на тему «Історія зародження
преси в Східній Галичині».
Вчене звання
1993 рік – професор.
1990 рік – доцент.
Валентина Гошовська розпочала трудову діяльність фотокореспондентом
районної газети «Колгоспна правда», потім – вчителем української мови та
літератури,
старшим
викладачем
кафедри
української
літератури
Дрогобицького педагогічного інституту, доцентом Харківського педагогічного
університету ім. Г.Сковороди, професором Харківської академії внутрішніх
справ.
У 1992-1994 роках – перший заступник голови Балаклійської
райдержадміністрації, депутат Харківської обласної ради.
З 1994 по 2002 роки – народний депутат України 2-го та 3-го скликань. З
1994 по 1998 роки – член Комітету науки та освіти Верховної Ради України. У
1998 році – секретар Комітету у закордонних справах та зв’язках з країнами
СНД, де вирішує міжнародні питання, будучи членом Національної комісії
України у справах ЮНЕСКО, Парламентської Асамблеї Чорноморського
Економічного Співтовариства. У 2000-2002 роках – Голова комітету Верховної
Ради України з питань соціальної політики та праці. З 2002 року – заступник
секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
У 2003 – 2005 роках – перша в історії України жінка, яка обіймала високу
посаду першого заступника Міністра оборони України.

Вперше В.Гошовській випало на долю унормовувати та керувати
гуманітарною та соціальною політикою держави у Збройних Силах України.
Глибоке розуміння людських проблем, необхідність реалізації військової
реформи та стан обороноздатності держави і її громадян спонукали Валентину
Андріївну до активної роботи над Законом України «Про державні гарантії
соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з
реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей», який у 2004 році
затвердила Верховна Рада України.
2005–2006 роках В.А.Гошовська - директор Центру перспективних
соціальних досліджень Міністерства праці та соціальної політики України і
НАН України.
Професійний багаж знань, який Валентина Гошовська набула у Верховній
Раді України, Національній раді безпеки та оборони України з 2006 року
реалізовує на посаді директора Інституту підвищення кваліфікації керівних
кадрів Національної академії державного управління при Президентові України
У 2009 році започаткувала наукову школу з основ вітчизняного
парламентаризму, очоливши першу в Україні кафедру парламентаризму та
політичного менеджменту.
Сфера наукових інтересів: державно-політичне управління, соціальна
держава, теорія і практика парламентаризму, ґендерна політика у
парламентській діяльності, політичні еліти, становлення української соціалдемократії, публіцистика.
Гошовська В.А. одна з перших досліджувала історію української соціалдемократії. З другої половини 70-х років на архівних матеріалах України та
Польщі почала досліджувати проблеми становлення української соціалдемократичної думки, роль у її розвитку Михайла Драгоманова; довела
авторство окремих статей Івана Франка, Ульяни Кравченко, Михайла Павлика,
Йосипа Данилюка у польськомовних газетах «Rękodzielnik», «Сzcinkа»,
«Praca»; віднайшла та оприлюднила 6 невідомих брошур Лесі Українки,
дослідила творчість Миколи Хвильового; повернула з небуття репресованого
письменника Миколу Дукіна.
Автор і співавтор близько 70 законопроектів та постанов Верховної Ради
України, понад 250 наукових праць, монографій, присвячених соціальній
політиці, історії зародження й розвитку соціал-демократії в Україні,
вітчизняному парламентаризму, політичному менеджменту, політичній та
адміністративно-управлінській еліті.
Найбільш важливі праці: «Становлення української соціал-демократичної
думки кінця XIX початку XX століття» (1997), «Леся Українка – ідеолог
української соціал-демократії» (1997), «Соціальна домінанта національної
безпеки: актуальні проблеми: Монографія» (2004), «Соціальна держава:
український вибір: Монографія» (2007), «Українські реалії соціальної держави:
Навчальний посібник» (2007), «Відповідальність українських норм соціального
забезпечення європейським та міжнародним вимогам: Навчальний посібник»
(2008), «Українські норми соціального забезпечення у форматі європейських та
міжнародних вимог: Навчальний посібник» (2009), «Енциклопедичний словник
з державного управління» (у співавторстві, 2010), «Аналіз державної політики
та прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник» (2010),

«Парламентаризм та парламентська діяльність: Словник-довідник» (2010),
«Українська еліта та її роль у державотворенні: Навчальний посібник» (2010),
«Політичні і соціально-економічні процеси в Україні. Діяльність органів влади
в умовах багатопартійності: Навчальний посібник» (2010); Основи ґендерної
політики в парламентській діяльності: Навчальний посібник» (2011); «Основи
вітчизняного парламентаризму: Підручник у 2-х томах» (2011), «Елітознавство:
підручник» (2013), « «Енциклопедія державного управління» у восьми томах (у
співавторстві, 2011), «Політична опозиція: Навчальний посібник» (2013) і
«Політичне лідерство: Навчальний посібник» (у співавторстві, 2013) та інші.
Гошовська В.А. – заслужений працівник освіти України, академік
Української Академії політичних наук, почесний професор кількох
університетів, член Національної спілки журналістів України, член
спеціалізованої вченої ради та науково-методичної ради Національної академії
державного управління при Президентові України, має багаторічний досвід
роботи членом експертної ради Вищої атестаційної комісії України з
державного управління, філософії, політології та соціології. Засновник та
Голова Всеукраїнського жіночого об’єднання «Солідарність».
Валентина Гошовська – повний кавалер ордена Княгині Ольги,
нагороджена Почесною Грамотою Верховної Ради України, Почесною
Грамотою Кабінету Міністрів України, має ряд медалей, нагород церкви,
володар Всеукраїнської Премії «Жінка ІІІ тисячоліття».

