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Особистість, суспільство, держава:

розуміння свободи і відповідальності
ХІІ НАУКОВО–ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
У 2001 р. ВНЗ «Національна академія управління» започаткувала
суспільно-науковий проект «Духовні цінності українського народу у світлі
співпраці суспільствознавства і богослов’я». В рамках цього проекту
академія разом з Центром перспективних соціальних досліджень щорічно
проводять науково-практичні конференції, присвячені аналізу глибинних
гуманітарних проблем сучасності.
Метою конференцій є обговорення основних принципів, на яких має
будуватися життя людини у світі, що змінюється та зазнає постійних
викликів, а також сучасна інтеграція суспільствознавства та богослов’я.
За час існування проекту відбулися такі конференції:
2001 - Християнство на межі тисячоліть (економічні, правові,
історичні та культурологічні аспекти)
2002 - Духовно-моральні виміри українського суспільства: погляд ХХІ
століття
2003 - Людство на межі тисячоліть: діалог цивілізацій
2004 - Духовні засади розвитку людства в епоху глобалізації та
українська перспектива
2005 - Україна в системі духовних, економічних та політичних
координат глобалізованого світу
2006 - Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві та
український вибір
2007 - Виклики українській ідентичності: політико-економічні та
соціокультурні проблеми
2008 - Проблеми самоідентифікації сучасного українського суспільства:
політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти
2009 – Людина і соціум в умовах глобальної кризи: погляд крізь призму
суспільствознавства та богослов’я
2010 – Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні,
соціально-економічні та політико-правові стратегії
2011 – 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії
майбутнього
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Основні тематичні напрями:


діалог суспільних наук і богослов’я у контексті формування духовноморальних засад сучасного українського суспільства;



особистісні моральні принципи: суспільні стереотипи чи усвідомлений
вибір;



слова і дії: межі допустимої кореляції;



міфи і реалії історичної відповідальності;



громадянин, суспільство, держава: взаємопрояви;



суспільний і політичний виміри свободи і відповідальності в Україні;



український політикум: культура без/відповідальності;



правова система України щодо визначення суб’єктів відповідальності;



сучасна українська геополітика: наявність чи відсутність свободи
вибору і впливу;



інформаційна складова виміру свободи і відповідальності;



фахівці

економічної

і

фінансової

галузей

між

свободою

відповідальністю за стабільний розвиток держави;


соціальна відповідальність особистості, держави і бізнесу;



соціальна політика України: реформи задля реформ чи для людей.

ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
17 ТРАВНЯ 2012 р.
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ”
Київ, вул. Вінницька, 10
Актовий зал
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і

ОРГКОМІТЕТ:
Єрохін С.А., голова оргкомітету, д.е.н., професор, ректор Національної
академії управління.
Буряк Л.І., д.і.н., професор кафедри суспільних наук Національної
академії управління, науковий керівник суспільно-наукового проекту
«Духовні
цінності
українського
народу
у
світлі
співпраці
суспільствознавства і богослов’я».
Ільчук Л.І., к.політ.н., доцент, директор Центру перспективних
соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН
України.
Чугаєнко Ю.О., д.і.н., професор, завідувач кафедри суспільних наук
Національної академії управління.
Дерев’янко Т.М., к.філос.н., доцент кафедри філософії Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
Привалко Т.В., к.і.н., доцент кафедри суспільних наук Національної
академії управління, відповідальний секретар оргкомітету.
Звоненко О.О., методист кафедри суспільних наук Національної академії
управління.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ:
10.00 – 11.20
11.20 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 18.00

Пленарне засідання
Перерва
Пленарне засідання
Перерва
Робота секцій
РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ:

Доповідь на пленарних засіданнях – до 15 хвилин
Доповідь на секційних засіданнях – до 5 хвилин
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Пленарне засідання
–

Єрохін Сергій Аркадійович, доктор економічних наук,
професор, ректор Національної академії управління. Відкриття
конференції.

–

Ільчук Леонід Іванович, кандидат політичних наук, доцент,
директор Центру перспективних соціальних досліджень
Міністерства соціальної політики України та НАН України:
Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії.

–

Станіслав
Широкорадюк,
вікарний
єпископ
КиєвоЖитомирської дієцезії: Соціальна відповідальність особистості,
держави і бізнесу.

–

Емеритований Верховний архиєпископ
Блаженніший
Любомир Гузар (Українська Греко-Католицька Церква): Людина
- суб’єкт особистості та свободи.

–

Яблонський Василь Миколайович, кандидат історичних наук,
доцент, заступник директора Національного інституту
стратегічних досліджень при Президентові України.

–

Архиєпископ Харківський і Полтавський Ігор (Ісіченко)
(Українська Автокефальна Православна Церква), доктор
філологічних наук: Неполіткоректна справедливість.

–

Черенков Михайло Миколайович, доктор філософських наук,
професор кафедри культурології Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова: Особистість, суспільство,
держава у соціально-богословській перспективі.

–

Єпископ Макарівський Іларій, доктор богослов’я, доцент
Київської духовної академії, вікарій Київської митрополії
Української Православної Церкви: Релігійний досвід і його вплив
на українську культуру.

–

Протоієрей Павло Мельник, кандидат богослов’я, викладач
Київської православної богословської академії Української
Православної Церкви Київського Патріархату: Спотворені візії в
моральній сфері як характерна риса сучасної людини.
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–

Жулинський Микола Григорович, доктор філологічних наук,
академік НАН України, директор Інституту літератури імені
Т.Г. Шевченка.

–

Муфтий Украины шейх Ахмед Тамим, глава Духовного
управления мусульман Украины: Гражданское общество и религия:
диалог ради будущего Украины.

–

Самойлов Микола, студент Національної академії управління:
Застосування смертної кари: дискусійні питання.

СЕКЦІЯ 1

СВОБОДА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В
ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
(ауд. 503)

Керівники секції:
Привалко Тетяна Вікторівна, к.і.н., доцент кафедри суспільних наук
Національної академії управління;
Железняк Неля Миколаївна, старший викладач кафедри суспільних наук
Національної академії управління.
1.

Етнорозвиток українців: погляд через призму наукових публікацій та
джерел.
Кожолянко Г.К., д.і.н., професор кафедри етнології Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича.

2.

До проблеми міфів та реалій історичної відповідальності в історичній
науці ХІХ – початку ХХ століття.
Дудар О.В., к.і.н., доцент Інституту післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка.

3.

Ідея історичної відповідальності: детерміністична та індетерміністична
версії.
Сепетий Д.П., к.філос.н., доцент кафедри суспільних дисциплін
Запорізького державного медичного університету.

4.

Українська громадськість у відстоюванні історичної пам’яті.
Безпаленко В.В., директор Національного історико-меморіального
заповідника «Биківнянські могили».
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5.

Свобода індивіда та історичний процес.
Дєдяєва І.П., к.філос.н., старший викладач кафедри філософії Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

6.

Роль особистості в теорії нації Ю. Вассияна.
Стоян Д.В., к.філос.н., старший викладач Державного економікотехнологічного університету транспорту.

7.

Іван Виговський – неординарна особистість.
Цокур О.К., студентка Донецького національного університету економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

8.

А.О. Красовський – діяч українського суспільно-політичного руху 18501860-х pp.
Беззуб Ю.В., викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти
та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка.

9.

Дворянські товариства другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в Україні:
історіографія питання.
Привалко Т.В., к.і.н., доцент кафедри суспільних наук Національної
академії управління.

10.

Цензурні акти Російської імперії та їхній вплив на свободу
інформаційного поля Наддніпрянської України початку ХХ ст.
Короб А.М., науковий співробітник Національного науково-дослідного
інституту українознавства та всесвітньої історії.

11.

Духовно-нравственные основы государства в работах историков русского
зарубежья.
Волкова Е.А., к.и.н., доцент кафедры политологии и политического
управления Воронежского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

12.

Етичний вимір відповідальності українського історика.
Вановська І.М., к.і.н., доцент кафедри гуманітарної освіти та соціології
Київського економічного інституту менеджменту.

13.

Соціокультурні виміри свободи і волі в українській ментальності.
Железняк Н.М., старший викладач кафедри суспільних
Національної академії управління.
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14.

Культурологічний вимір свободи і відповідальності.
Бабушка Л.Д., к.філос.н., доцент кафедри філософії Національного
університету харчових технологій.

15.

Соціокультурний контекст взаємодії високих технологій і суспільства.
Трач Ю.В., к.пед.н., доцент кафедри комп’ютерних наук Київського
національного університету культури і мистецтв.

16.

Інформаційна складова виміру свободи.
Безух М.В., студентка Луцького національного технічного університету.

17.

Методологічні засади формування інформаційної культури українського
суспільства.
Лук’яненко О.М., асистент кафедри філософії Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана.

18.

Проблеми геокультурної спадкоємності в українському суспільстві.
Мамулькіна О.Г., здобувач Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького, методист Запорізького
міського Палацу дитячої та юнацької творчості.

19.

Музей
історії
Національного
науково-дослідного
інституту
українознавства та всесвітньої історії: концептуальний підхід.
Горенко Л.І., к.мист., старший науковий співробітник відділу
культурологічних
досліджень
Національного
науково-дослідного
інституту українознавства та всесвітньої історії.

20.

Культуротворчі виміри сучасного образотворчого мистецтва України.
Стоян С.П., к.філос.н., доцент кафедри суспільних наук Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв.

21.

Cоціальна відповідальність дизайну: ціннісний вимір.
Сергеєва Н.В., к.мист., доцент кафедри дизайну Черкаського державного
технологічного університету.

22.

Особистість в літературі: погляд через час та простір.
Рева Л.Г., к.філол.н., науковий співробітник Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського.

23.

Проблеми свободи і відповідальності у творчості П. Куліша та їх значення
для сьогодення.
Лазарєва В.Т., молодший науковий співробітник Національного науководослідного інституту українознавства та всесвітньої історії.
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СЕКЦІЯ 2

РЕЛІГІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗУМІННЯ
СВОБОДИ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
(ауд. 402)

Керівники секції:
Присухін Сергій Іванович, к.філос.н., доцент кафедри філософії
Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана;
Плечко Світлана Павлівна, к.філос.н., доцент, вчений секретар Центру
перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики
України та НАН України.
1.

Філософське розуміння релігії.
Жадько В.А., д.філос.н., професор, завідувач кафедри суспільних
дисциплін Запорізького державного медичного університету.

2.

Питання діалогу науки та релігії в контексті біоетики.
Васильєва І.В., д.філос.н., завідувач кафедри філософії та соціології
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

3.

Примирення науки, філософії і богослов’я у Вченні Єдиного Життя.
Буркало В.В., к.філос.н., доцент кафедри політології Ужгородського
національного університету.

4.

Екзистенціальна теологія в контексті проблем формування духовноморальних засад сучасної особистості.
Ємельяненко Г.Д., к.філос.н., доцент кафедри філософії, соціальнополітичних і правових наук Слов’янського державного педагогічного
університету.

5.

Значення духовно-моральної проблематики екзистенціальної теології
П. Тілліха в сучасну добу.
Шевченко С.Л., к.філос.н., молодший науковий співробітник відділу
історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України.

6.

Мова релігії у контексті сакрального символізму: діалог філософії релігії й
теології.
Остащук І.Б., к.філол.н., доцент, докторант Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
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7.

Самоорганізуюча сила релігійної філософії.
Жадько К.В., к.філос.н., доцент кафедри менеджменту Запорізького
інституту економіки та інформаційних технологій.

8.

Религиозные ценности и современное общество.
Смакота В.В., к.соц.н., младший научный сотрудник Института
социологии НАН Украины.

9.

Влада – теологічно-юридичний аспект за канонічним правом.
Семенова В.В., студентка Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського
у Києві.

10. Помісна Церква в Україні як рушій національної ідеї, моральних
принципів та етичних норм.
Гергелюк М.М., здобувач кафедри релігієзнавства та теології
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
11. Православие и наука.
Семенюк К., студент Национальной академии управления.
12. Антропоморфізація міфу в феноменології мудрості.
Лісовський П.М., к.філос.н., доцент Інституту інтелектуальної власності.
13. Релігійний світогляд українців від Київської Русі.
Кожолянко О.Г., к.і.н., доцент кафедри етнології, античної та
середньовічної історії Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича.
14. Іслам у Кримському ханстві.
Гетьман А., студентка Національної академії управління.
15. Особливості православної віри українських козаків.
Нікітіна А., студентка Національної академії управління.
16. Свобода як характеристика православ’я.
Хілько Є.В., аспірантка Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
17. Уявлення про гріх у сучасній православній етиці.
Котович Н.А., студентка Національної академії управління.
18. Категорія «щастя» в неотомізмі Івана Павла ІІ.
Присухін С.І., к.філос.н., доцент кафедри філософії Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
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19. Початки протестантизму в Україні.
Окончик Т., студентка Національної академії управління.
20. Протестантизм і трудова мораль.
Руденко В., студентка Національної академії управління.
21. Християнські чесноти.
Копач Т., студентка Національної академії управління.
22. Неоязичництво в Україні: проблеми становлення і перспективи розвитку.
Шуляк М.А., студентка Національної академії управління.
23. Містична організація «Агнійога»: традиції і сучасність.
Циганова Н.С., студентка Національної академії управління.
24. Моральна свобода як принцип християнської антропології.
Горський В.Л., здобувач кафедри філософії та соціології Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця, викладач Київського
коледжу морського та річкового флоту Київської державної академії
водного транспорту.
25. Побожність – основа моральності.
Тоцький І.Л., майстер виробничого навчання Стрийського вищого
художнього професійного училища.
26. Свобода вибору смерті чи життя.
Осос П.А., студент Національної академії управління.
27. Цінність здоров’я у контексті формування практик самолікування як
елементу стилю життя.
Нечушкіна О.В., старший викладач кафедри філософії та соціології
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
28. Теологія визволення: нове прочитання в епоху глобальної економічної
кризи.
Сандул Г.О., юрист.
29. Мораль та культура в питаннях про безпеку життєдіяльності.
Балагура О.О, к.філос.н, доцент кафедри гуманітарної освіти та соціології
Київського економічного інституту менеджменту.
30. Деятельность
Духовного
управления
противодействию
распространению
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мусульман
Крыма
по
радикально-экстремистских

идеологий в Крыму и сохранению традиционных ценностей мусульман
Крыма.
Маевская Л.Б., к.и.н.
31. Релігійна карта сучасної України.
Кобзар Т., студентка Національної академії управління.
32. Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій.
Павлюх П., студент Національної академії управління.
33. Динаміка релігійної самоідентифікації військовослужбовців Збройних Сил
України.
Слюсаренко П.М., к.і.н., начальник науково-дослідної лабораторії
Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України.
34. Нормативно-правові аспекти душпастирської опіки у Збройних Силах
України.
Глушук В.М., к.і.н., заступник начальника науково-дослідного відділу
прикладних соціологічних досліджень Науково-дослідного центру
гуманітарних проблем Збройних Сил України.
35. Форми діяльності духовенства у Збройних Силах України.
Афанасьєв А.О., к.пед.н., старший науковий співробітник Науководослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України.
36. Моделі впровадження душпастирської опіки у Збройних Силах України.
Хруленко І.П., науковий співробітник Науково-дослідного центру
гуманітарних проблем Збройних Сил України.
37. Деякі проблеми впровадження інституту душпастирської опіки у
Збройних Силах України.
Кротиков В.П., к.філос.н., провідний науковий співробітник Науководослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України.
38. Основні функції душпастирської опіки військовослужбовців: ступінь
пріоритетності.
Скибун І.А., науковий співробітник Науково-дослідного центру
гуманітарних проблем Збройних Сил України.
39. Особливості діяльності військових священиків в українських миротворчих
контингентах.
Топальський В.Л., к.і.н., начальник науково-дослідної лабораторії
Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України.
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СЕКЦІЯ 3

ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ФОРМУВАННЯ
СВОБОДИ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
(ауд. 501)

Керівники секції:
Єрохін Сергій Аркадійович, д.е.н., професор, ректор Національної
академії управління;
Чугаєнко Юрій Олексійович, д.і.н., професор, завідувач кафедри
суспільних наук Національної академії управління.
1.

Соціогуманітарні науки і влада: проблеми діалогу і взаєморозуміння в
контексті відповідальності перед суспільством.
Павко А.І., д.і.н., професор.

2.

Роль та значення науки в людській цивілізації: історія, сучасний стан,
перспективи.
Краснодемська І.Й., к.і.н., старший науковий співробітник відділу
історико-правових та теоретико-методологічних проблем українознавства
Національного науково-дослідного інституту українознавства та
всесвітньої історії.

3.

Патріотизм і ціннісні орієнтації сучасної молоді.
Кітов М.Г., д.філос.н., професор кафедри філософії Національного
університету харчових технологій.

4.

Самовизначення особистості як прояв її служіння і відповідальності.
Жорнова О.І., д.пед.н., професор кафедри педагогіки Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

5.

Свобода як особистісне зусилля.
Лебединська І.В., к.філос.н., доцент, провідний науковий співробітник
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

6.

Соціальна відповідальність особистості: гендерний вектор розвитку.
Нікітіна І.В., к.психол.н., доцент кафедри філософії Національного
університету харчових технологій.

7.

Аспекти відповідальності і духовний розвиток людини.
Мельник О.А., к.психол.н., старший викладач
університету фізичного виховання та спорту України.
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8.

Морально-етичні цінності в постмодерному світі.
Луценко А.А., викладач Українського державного університету фінансів
та міжнародної торгівлі;
Горяйнова А.А., старший викладач Українського державного
університету фінансів та міжнародної торгівлі.

9.

Претензії моралі на універсальність.
Шейко Ю.О., аспірант Національного університету «Києво-Могилянська
академія».

10. Українська сім’я ХХI століття.
Постовий В.Г., к.пед.н., професор, провідний науковий співробітник
Інституту проблем виховання НАПН України.
11. Cім’я як джерело формування традиційних засад моралі: українські реалії.
Слюсар Л.І., к.е.н., провідний науковий співробітник Інституту
демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.
12. Життєві цінності особистості у підлітковому віці.
Аксьонова С.Ю., к.е.н., старший науковий співробітник відділу
досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту
демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.
13. Вплив інституту громадянського шлюбу на формування поняття
відповідальності в свідомості українців.
Безкровна А.І., студентка Національної академії управління.
14. Зв'язок особи та держави як запорука існування суспільства.
Самойлов М.В., студент Національної академії управління.
15. Співвідношення свободи і відповідальності в контексті соціальної
адаптації.
Кармадонова Т.М., аспірантка Національного технічного університету
України "Київський політехнічний інститут».
16. Особливості прояву страху відповідальності у сучасної молоді.
Блінов О.А., к.психол.н., доцент кафедри соціології та соціальних
технологій Національного авіаційного університету.
17. Соціокультурні прожекти «хорошого суспільства» як розгортання ідеї
культуротворчості.
Жорнова О.І., д.пед.н., провідний науковий співробітник лабораторії
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методології психосоціальних та політико-психологічних досліджень
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
18. Правова відповідальність у контексті «Загальної декларації прав людини».
Бідзіля П.О., к.і.н., доцент кафедри суспільних дисциплін Запорізького
державного медичного університету.
19. Свобода і відповідальність у гуманістичному контексті виховання
особистості.
Повалій Л.В., к.пед.н., старший науковий співробітник, докторант
Інституту проблем виховання НАПН України.
20. Роль і позиція бібліотек у сучасному суспільстві.
Матвійчук О.Є., к.пед.н., доцент Київського університету імені Бориса
Грінченка.
21. Необходимость включения духовно-нравственного воспитания молодежи
в систему непрерывного образования.
Воецкая Т.В., к.филос.н., доцент Южноукраинского национального
педагогического университета имени К.Д. Ушинского.
22. Актуальність педагогічної антропології К.Д. Ушинського в контексті
формування духовно-моральних засад українського суспільства.
Курило Л.Ф., к.пед.н., доцент кафедри суспільних наук Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв.
23. Філософська освіта як гарант сильної держави.
Спиця Н.В., к.філос.н., доцент кафедри суспільних
Запорізького державного медичного університету.

дисциплін

24. Виховання духовних цінностей на уроках історії шляхом розвитку
критичного мислення школярів.
Терно С.О., к.пед.н., завідувач лабораторії інтерактивних технологій
навчання
гуманітарних
дисциплін
Запорізького
національного
університету.
25. Вплив українознавства на формування світогляду української молоді.
Погорєлова І.С., к.і.н., доцент кафедри політичної історії Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
26. Формування нового рівня мислення молодого покоління через проведення
міжнародних конкурсів з українознавства для студентів та молодих
учених.
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Бойко С.М., к.філос.н., старший науковий співробітник відділу освітніх
технологій Національного науково-дослідного інституту українознавства
та всесвітньої історії.
27. Соціальна відповідальність і автономія університетів.
Січкаренко Г.Г., к.і.н., доцент кафедри історії України і філософії
Київського національного лінгвістичного університету.
28. Корпоративна ідеологія педагогічного ВНЗ як фактор формування
вчителя-вихователя.
Яцій О.М., к.пед.н., доцент кафедри педагогіки Південноукраїнського
національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.
29. Суспільні інтереси в галузі освіти та їхнє врахування при модернізації
вищої освіти (на прикладі Республіки Білорусь).
Щербина А., методист Ніжинського державного університету імені
Миколи Гоголя.

СЕКЦІЯ 4

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ:
ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ
(ауд. 401)

Керівники секції:
Тупчієнко Леонід Сидорович, к.філос.н., професор кафедри соціології та
соціальних технологій Національного авіаційного університету, членкореспондент Міжнародної академії наук екології безпеки.
Скотська Ольга Іванівна, старший викладач кафедри суспільних наук
Національної академії управління.
1.

Дипломатична присутність України в Афганістані: умови і чинники.
Чугаєнко Ю.О., д.і.н., професор, завідувач кафедри суспільних наук
Національної академії управління.

2.

Україна як «геополітичне перехрестя» (cross-roads).
Сошніков А.О., к.філос.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін,
юридичної журналістики і мовної підготовки Харківського національного
університету внутрішніх справ.

3.

Сучасна українська геополітика: наявність чи відсутність свободи вибору і
впливу.
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Вернер А.І.,
університету.

студентка

Київського

національного

лінгвістичного

4.

Пріоритети зовнішньої політики України.
Тімкін І.Ф., к.філос.н., доцент кафедри соціології та соціальних технологій
Національного авіаційного університету.

5.

Перспективи розширення миротворчої діяльності України.
Клименко В.С., к.політ.н., доцент кафедри військово-гуманітарної
підготовки військового інституту Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;
Анохіна Г.П., старший викладач кафедри військово-спеціальної мовної
підготовки військового інституту Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.

6.

Миротворчі місії ООН: необхідність та спекуляції.
Будько О.Я., здобувач Дипломатичної академії України при МЗС України.

7.

Міждержавні стейкхолдерскі відносини: стійкість за відсутністю вибору та
наявність можливостей впливу.
Акулов-Муратов В.В., к.держ.упр., головний інспектор відділу міжнародної
технічної допомоги служби міжнародного співробітництва Департаменту
розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва
Державної митної служби України.

8.

Вивчення альтерглобалізму як нового соціального руху.
Коржов О.Ю., аспірант Київського національного університету культури і
мистецтв.

9.

Актуальні аспекти геополітичного вибору України.
Романець Т.В., студентка Луцького національного технічного університету.

10.

До питання ціннісних аспектів євроінтеграційної політики України.
Крива Т.Ю., старший викладач кафедри суспільних і політичних дисциплін
Державної академії житлово-комунального господарства.

11.

Влияние европейского кризиса на политическое развитие Украины и России.
Слинько
А.А.,
д.полит.н.,
профессор,
заведующий
кафедрой
международных
отношений
и
регионоведения
Воронежского
государственного университета.
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12.

Основні тенденції становлення та розвитку політичної свободи в
посттоталітарних суспільствах.
Попченкова І.М., студентка Національної академії управління.

13.

Свобода і соціальна мобільність населення як фундаментальні складові
міграційних процесів.
Муранова В.В., ад’юнкт кафедри філософії права та юридичної логіки
Національної академії внутрішніх справ.

14.

Національна ідентичність в контексті викликів глобалізації.
Саракун Л.П., старший викладач кафедри філософії Національного
університету харчових технологій.

15.

Патріотизм як риса суспільної свідомості: значення та оцінка для України та
світу.
Губський С.І., науковий співробітник відділу історико-правових та
теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науководослідного інституту українознавства та всесвітньої історії.

16.

Збереження національної ідентичності українського суспільства в умовах
глобалізаційних процесів.
Газізова О.О., науковий співробітник відділу освітніх технологій
Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої
історії.

17.

Традиції як умова і стимул соціально-економічного розвитку.
Хоменко Г.П., к.філос.н., доцент, завідувач кафедри суспільних наук
Кримського економічного інституту Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана.

18.

Социальный капитал в современном обществе: понятие, элементы.
Брашовецкая Е.О., студентка Криворожского факультета Национального
университета «Одесская юридическая академия».

19.

Політика як засіб відродження духовності.
Тупчієнко Л.С., к.філос.н., професор кафедри соціології та соціальних
технологій Національного авіаційного університету, член-кореспондент
Міжнародної академії наук екології безпеки.

20.

Еволюційна траєкторія нації від особистості через національну ідею до
національної держави.
Дубров Я.О., к.ф-м.н., доктор філософії в області соціоніки, Центр
інформаційних проблем територій НАН України.
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21.

Сучасне українське суспільство: реалії розвитку національної свідомості.
Редькіна Г.М., к.політ.н., доцент кафедри соціології Дніпродзержинського
державного технічного університету.

22.

Пути совершенствования трансформационных процессов в Украине.
Слинько Е.А., аспирантка Воронежского государственного университета.

23.

Свобода як основа політичного плюралізму.
Остапенко М.А., к.політ.н., доцент кафедри політичних наук Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

24.

Відповідальність політичних партій у парламенських виборах 2006 року.
Петренко М.Ю., аспірантка Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника, консультант організаційного відділу апарату ІваноФранківської обласної держаної адміністрації.

25.

Політична відповідальність влади в умовах соціальної кризи.
Гордієнко М.Г., к.політ.н., доцент кафедри філософії та політології
Національного університету державної податкової служби України.

26.

Категориальный аппарат политической социологии П. Бурдье.
Бугрий С.В., студентка Криворожского факультета Национального
университета «Одесская юридическая академия».

27.

Політична репрезентація населення як основа демократичності суспільства.
Іванов О.В., старший науковий співробітник науково-дослідного відділу
прикладних соціологічних досліджень Науково-дослідного центру
гуманітарних проблем Збройних Сил України.

28.

Автохтонність демократичної традиції врядування як основа суспільного
розвитку українства.
Олійник О.Л., к.і.н., докторант кафедри державного управління і
менеджменту Національної академії державного управління при
Президентові України.

29.

Феномен громадянського суспільства у соціальній філософії.
Сидоренко С.В., к.філос.н., викладач Запорізького державного медичного
університету.

30.

Відповідальність суб’єктів соціального простору в процесі функціонування
громадянських суспільств у Європі в епоху Постмодерну.
Сабадуха О.В., аспірант Житомирського державного університету імені
Івана Франка.
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31.

Доступ до публічної інформації як індикатор політичної відповідальності.
Антоненко А.О., аспірант Національного університету «Києво-Могилянська
академія».

32.

Політична культура як якісна характеристика політичної системи України.
Новікова Н.Є., старший викладач кафедри соціології та соціальних
технологій Національного авіаційного університету.

33.

Апории демократии, деконструкция и опыт «грядущей» политики.
Азарова Ю.О., к.филос.н., доцент кафедры теоретической и практической
философии
Харьковского
национального
университета
имени
В.Н. Каразина.

34.

Соціалізація державних службовців як чинник успішності професійної
діяльності.
Плецан Х.В., аспірантка кафедри державної політики та управління
політичними процесами Національної академії державного управління при
Президентові України.

35.

Взаємозв’язок політики та моралі як форм суспільної свідомості.
Бонь А.В., курсант Національної академії внутрішніх справ.

36.

Співвідношення політики і моралі: український вимір.
Санін А.М., студент Криворізького факультету Національного університету
«Одеська юридична академія».

37.

Поняття корупції та її масштаби в Україні.
Єлов В.Я., студент Луцького національного технічного університету.

38.

Цінності як основа демократичних перетворень: українські реалії.
Зіміна О.С., здобувач кафедри державного управління і менеджменту
Національної академії державного управління при Президентові України.

39.

Гуманітарна політика держави в нових суспільно-політичних умовах –
основа формування консолідованого українського суспільства.
Безбах В.Г., к.і.н., доцент, завідувач кафедри військово-гуманітарної
підготовки військового інституту Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;
Анохіна Г.П., старший викладач кафедри військово-спеціальної мовної
підготовки військового інституту Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
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40.

Структура і соціальне призначення державного регулювання безпеки
“особистості – суспільства – держави” в сучасному соціумі.
Шевченко М.М., к.філос.н., доцент, старший науковий співробітник
Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України;
Єфімова В.В., науковий співробітник Науково-дослідного центру
гуманітарних проблем Збройних Сил України.

41.

Сучасний стан демократизації Збройних Сил України: здобутки у сфері
цивільного контролю.
Сірий С.В., к.політ.н., доцент кафедри військової педагогіки та психології
військового інституту Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

42.

Демократизація Збройних Сил України як вимога сучасності.
Турченко Ю.В., молодший науковий співробітник відділу військовогуманітарних наукових досліджень науково-дослідного центру військового
інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

СЕКЦІЯ 5

ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:
ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ТА ОБ'ЄКТІВ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
(ауд. 411)

Керівники секції:
Нікітін Юрій Вікторович, к.ю.н., доцент, декан юридичного факультету
Національної академії управління;
Слюсаренко Олена Леонідівна, к.ю.н., професор кафедри теорії та історії
держави і права Національної академії управління.
1.

Релігія та кримінальне покарання: психолого-педагогічні та організаційноправові зв’язки.
Супрун М.О., д.пед.н., професор кафедри практичної психології
Національної академії внутрішніх справ;
Пуйко В.М., старший викладач-методист Національної академії внутрішніх
справ.

2.

Філософсько-правове розуміння моралі та її вимог до соціальних практик
застосування покарання.
Овчаренко Д.А., ад’юнкт кафедри філософії права та юридичної логіки
Національної академії внутрішніх справ.
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3.

Право як феномен культури.
Майоренко Я., студентка Національної академії управління.

4.

Правоохоронна діяльність як об’єкт семіотико-правових досліджень.
Павлишин О.В., к.ю.н., доцент, заступник начальника кафедри філософії
права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ.

5.

Міфема та міфологема долі в контексті проблематики правової міфології.
Запорожцева Л.Є., студентка Національної академії внутрішніх справ.

6.

Поєднання свободи та відповідальності особистості і держави як суб’єктів
права в історії та сучасності.
Пундор Ю.О., здобувач Університету економіки і права «КРОК»,
юрисконсульт І категорії Державного підприємства «Центр державного
земельного кадастру».

7.

Право і мораль: проблеми взаємодії.
Заболотна Ю., студентка Національної академії управління.

8.

Гуманізація системи заходів кримінально-процесуального примусу.
Толочко О.М., к.ю.н., доцент, проректор Національної академії
прокуратури Украйни.

9.

До питання щодо сутності покарання як соціально-правового явища.
Пуйко В.М., старший викладач-методист Національної академії внутрішніх
справ.

10.

Правова система України щодо визначення суб’єктів відповідальності.
Бєліков Ю.М., аспірант Національної академії управління.

11.

Визначення суб’єктів відповідальності.
Волкова Т.І., здобувач кафедри кримінального
Національної академії управління.

права

та

процесу

12.

Екологічна аварія та катастрофа як ознака об’єктивної сторони складу
злочину, передбаченого ст. 253 КК України.
Матвійчук В.К., д.ю.н., професор, перший проректор Національної академії
управління.

13.

Проблеми вини, мотиву та мети у злочинах, передбачених ст. 238 КК
України.
Савенкова Т.Г., здобувач кафедри кримінального права та процессу
Національної академії управління.
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14.

Суб’єкт відповідальності за вчинення діяння, передбаченого ст. 250 КК
України.
Мельниченко В.Л., здобувач кафедри кримінального права та процесу
Національної академії управління.

15.

Родовий об’єкт злочину за ст. 240 КК України.
Масько Д.В., здобувач кафедри кримінального
Національної академії управління.

права

та

процесу

16.

Кримінально-правове визначення суб'єкта складу злочину, передбаченого ст.
175 КК України.
Олєйнічук О.М., здобувач кафедри кримінального права та процесу
Національної академії управління, викладач кафедри всесвітньої історії та
правознавства Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини, юрист відділу освіти Уманської міської ради.

17.

Суб’єкт злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.
Фітьковський С.М., здобувач кафедри кримінального права та процесу
Національної академії управління.

18.

Історико-правовий аналіз злочину порушення недоторканості житла та його
вплив на визначення суб’єкта відповідальності.
Салій П.І., здобувач кафедри кримінального права та процесу Національної
академії управління.

19.

Відповідальність за порушення, що стосуються убезпечення дорожнього
руху.
Звоненко О.О., студентка Національної академії управління.

20.

Суб’єкт відповідальності за порушення правил несення прикордонної
служби.
Курилюк Ю.Б., начальник відділення дізнання Окремого контрольнопропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України.

21.

Суб’єкт та об’єкт проступку за порушення законодавства України про
військовий обов’язок та військову службу військовозобов’язаними та
призовниками.
Бабич В.Л., старший викладач кафедри управління, адміністративного
права і процесу та адміністративної діяльності Національного університету
державної податкової служби України.
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22.

Сучасний етап розвитку інституту адміністративної відповідальності
юридичних осіб в Україні.
Дорохіна Ю.А., к.ю.н., доцент кафедри цивільного та господарського права
Національної академії управління.

23.

Міжнародний досвід захисту прав і законних інтересів юридичних осіб в
адміністративному судочинстві.
Гончар Д.В., здобувач кафедри теорії та історії держави і права
Національного авіаційного університету.

24.

Інтелектуальна власність в контексті цифрування об’єктів культури та
науки.
Олійник О.С., к.т.н., доцент Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв.

25.

Актуальні питання інтелектуальної власності як об’єкта адміністративноправового регулювання митними органами України.
Свирида В.А., ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ.

26.

Вплив інформаційної сфери на забезпечення внутрішньої безпеки України.
Нікітін Ю.В., к.ю.н., декан юридичного факультету Національної академії
управління.

27.

Хакери сьогодні та важливість протидії їх діяльності.
Архіпова К.С., аспірантка Національної академії управління.

28.

Деякі аспекти оперативно-розшукової діяльності при запобіганні
злочинності у сфері інформаційних технологій.
Воронюк С.О., курсант Національного університету державної податкової
служби України.

29.

Криміналістичне значення психологічних аспектів суб’єктивної сторони
злочину.
Мельничок В.М., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінально-правових
дисциплін Буковинського університету.

30.

Професійна етика прокурора.
Шумський П.В., к.ю.н., професор кафедри теорії діяльності та управління в
органах прокуратури Національної академії прокуратури України,
державний радник юстиції 3 класу.

31.

Окремі аспекти представництва прокурором інтересів громадянина або
держави в суді.
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Бичкова С.С., д.ю.н., заступник начальника кафедри цивільного права і
процесу Національної академії внутрішніх справ.
32.

Участь прокурора у справах окремого провадження, які виникають із
сімейних правовідносин.
Чурпіта Г.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права і процесу
Національної академії внутрішніх справ.

33.

Відповідальність прокурора за справедливе рішення під час проголошення
ним обвинувальної промови.
Мельничук Л.О., студентка Національного університету «Юридична
академія України імені Ярослава Мудрого».

34.

Професійна етика прокурора.
Третяк І., студентка Національної академії прокуратури України.

СЕКЦІЯ 6

РЕАЛІЗАЦІЯ СВОБОДИ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ
(ауд. 500)

Керівники секції:
Ільчук Леонід Іванович, к.політ.н., доцент, директор Центру
перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики
України та НАН України;
Давидюк Олена Олександрівна, к.соц.н., завідувач відділу проблем
соціальної безпеки Центру перспективних соціальних досліджень
Міністерства соціальної політики України та НАН України.
1.

Актуальні проблеми і тенденції розвитку сучасної соціальної роботи в
Україні.
Шевченко В.М., к.соц.н., доцент кафедри соціології та соціальних
технологій Національного авіаційного університету.

2.

Константи суспільно-політичної довіри чи зневіри у можливість проведення
справедливих та ефективних соціальних реформ в Україні.
Порохнявий Ю.Б., науковий співробітник Центру перспективних
соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН
України.
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3.

Направления совершенствования современной модели социального
государства.
Слинько О.Л., старший преподаватель Воронежского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.

4.

Соціальна політика України: реформи задля реформ чи для людей.
Флісюк К.М., студент Національної академії управління.

5.

Думки з приводу специфіки забезпечення соціальної відповідальності
політичних суб’єктів законодавчої гілки влади.
Нуждін С.Є., аналітик Моніторингу ЗМІ України.

6.

Виявлення проблем соціального розвитку держави.
Вольська О.М., к.держ.упр., доцент кафедри менеджменту організацій
Донбаської національної академії будівництва і архітектури.

7.

Моніторинг в системі соціального управління.
Чуруксаєва Т.С., молодший науковий співробітник Центру перспективних
соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН
України.

8.

Ефективність соціальних послуг в Україні: проблеми оцінювання.
Кривобок Ю.В., к.філол.н., завідувач відділу моніторингу соціальних процесів
Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики
України та НАН України.

9.

Проблеми оптимізації бюджетних витрат на соціальні послуги.
Давидюк О.О., к.соц.н., завідувач відділу проблем соціальної безпеки
Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної
політики України та НАН України.

10.

Реформування у сфері соціального страхування в Україні.
Бортнік С.В., головний науковий консультант відділу з соціальних питань
та праці Головного науково-експертного управління Апарату Верховної
Ради України.

11.

Використання актуарних методів для розрахунку та прогнозування
страхових виплат у системі соціального забезпечення економічно активного
населення.
Поляк Н.О., старший науковий співробітник Центру перспективних
соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН
України.
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12.

Стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян.
Плечко С.П., к.філос.н., доцент, вчений секретар Центру перспективних
соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН
України.

13.

Проблеми соціальної сфери на сучасному етапі розвитку українського
суспільства.
Кисіль Ю.М., молодший науковий співробітник Центру перспективних
соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН
України.

14.

Теоретико-методологічний аспект аналізу соціальної відповідальності.
Кривовязюк Л.В., студентка Луцького національного технічного
університету.

15.

Усвідомлений вибір моральних принципів у професійній діяльності
соціального працівника.
Струк О.В., студентка Запорізького національного університету.

16.

Аналіз ефективності виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім’ях.
Рябцева Н.О., аспірантка Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана.

17.

Співпраця церкви та товариства Червоного Хреста України у боротьбі з
дитячою безпритульністю.
Срібна М.А., аспірантка Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова, старший науковий співробітник Національного музею
історії України.

18.

Актуальні проблеми реформування первинної медико-санітарної допомоги
на засадах сімейного лікаря.
Корнійчук О.П., к.е.н., старший науковий співробітник відділу соціальної
інфраструктури Інституту демографії та соціальних досліджень імені
М.В. Птухи НАН України.

19.

Соціальний захист бездомних осіб: проблеми та шляхи вирішення.
Болюбах В.В., науковий співробітник Центру перспективних соціальних
досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України.
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20.

Проблеми забезпечення права на соціальний захист вразливих категорій
населення.
Сивак А.В., старший науковий співробітник Центру перспективних
соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН
України.

21.

Аналіз виникнення адміністративно-правового регулювання у сфері праці та
зайнятості населення в Україні.
Дараганова Н.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного та господарського
права Національної академії управління.

22.

Соціальна політика України: реформи задля реформ чи задля людей.
Козлов О.В., студент Луцького національного технічного університету.

23.

Пропозиції з обмеження соціальної нерівності в Україні.
Танцюра В.Л., науковий співробітник Інституту демографії та соціальних
досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

24.

Модернізація системи соціальних послуг в концепції людського розвитку.
Ничипоренко С.В., к.е.н., старший науковий співробітник Інституту
демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України;
Горемикіна Ю.В., молодший науковий співробітник Інституту демографії
та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

25.

Використання міжнародних соціальних стандартів як умова ефективної
реалізації соціальної політики.
Баранова Н.П., к.е.н., заступник директора з наукової роботи Центру
перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики
України та НАН України.

26.

Соціальна відповідальність особистості, бізнесу, держави.
Папушева І.О., студентка Національної академії управління.

27.

Соціальна відповідальність особистості, держави і бізнесу.
Демченко М.Г., кі.н., доцент, завідувач кафедри соціології Київського
економічного інституту менеджменту.

28.

Соціальна відповідальність особистості, держави і бізнесу щодо формування
і реалізації інтелектуального капіталу в Україні.
Рапаєва М.В., к.пед.н., доцент кафедри суспільних наук Національної
академії управління.
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29.

Соціальне самопочуття військовослужбовців як показник ефективності
соціальної політики держави у Збройних Силах України.
Дєточка О.Д., старший науковий співробітник науково-дослідного відділу
прикладних соціологічних досліджень Науково-дослідного центру
гуманітарних проблем Збройних Сил України.

СЕКЦІЯ 7

МЕЖІ СВОБОДИ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ
(ауд. 307)

Керівники секції:
Костюк Валентин Романович, к.е.н., доцент кафедри міжнародної
економіки і підприємництва Національної академії управління;
Балаценко В’ячеслав Миколайович, к.е.н., в.о. завідувача відділом
соціального прогнозу Центру перспективних соціальних досліджень
Міністерства соціальної політики України та НАН України.
1.

Роль державного управління в модернізації національної економіки та
переходу до моделі народного капіталізму.
Соскін О.І., к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри міжнародної
економіки і підприємництва Національної академії управління, директор
Інституту трансформації суспільства.

2.

Фінансово-економічне регулювання як системний процес.
Касперович Ю.В., аспірантка Київського національного торговельноекономічного університету.

3.

Роль венчурного капіталу в інноваційному розвитку економіки.
Кочур Ю.Г., аспірантка Національної академії управління.

4.

Взаємодія державної політики та економічної поведінки населення України
на ринку праці.
Ноур А.М., к.пед.н., старший науковий співробітник відділу моніторингових
досліджень соціально-економічних трансформацій інституту економіки та
прогнозування НАН України.

5.

Розвиток молодіжного ринку праці в Україні на сучасному етапі.
Корчовий О., студент Національної академії управління.
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6.

Життєвий комфорт у великому місті крізь призму
відповідальності.
Бурова О.І., аспірантка Інституту соціології НАН України.

7.

Простір українського індивідуального споживання: моральні принципи,
статусні претензії чи нова раціональність.
Набруско І.Ю., к.філос.н., доцент кафедри соціальних структур і соціальних
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

8.

Економічна політика і господарське законодавство України.
Прилуцький Р.Б., к.ю.н., професор кафедри цивільного та господарського
права Національної академії управління.

9.

Спеціальні випадки відповідальності за порушення законодавства про
рекламу.
Лісовська Ю.П., студентка Інституту інтелектуальної власності.

10.

Суб'єкт відповідальності за посягання на відносини, що забезпечують
охорону банківської системи (ст. 200 КК України).
Стрелков Л.О., здобувач кафедри кримінального права та процесу
Національної академії управління.

11.

Суб’єкт кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими
ресурсами.
Деревинський О.М., аспірант Національної академії управління.

12.

Економічна раціональність і екологічна свідомість: точки дотику.
Травін В.В., к.е.н., доцен кафедри фундаментальних економічних дисциплін
Житомирського державного технологічного університету.

13.

Екологічна складова соціальної відповідальності в корпоративному
природокористуванні.
Клиновий Д.В., к.е.н., доцент, старший науковий співробітник Інституту
економіки природокористування та сталого розвитку НАН України.

14.

Ризик-менеджмент та соціальна відповідальність: складний взаємозв’язок.
Кравченко В.А., к.е.н., завідувач Науково-дослідного сектору «Центр
економічних досліджень» Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.

15.

Управління опором змінам у процесі інституційно-інноваційного розвитку
підприємства.
Новікова І.Е., к.е.н., науковий співробітник Науково-дослідного сектору
«Центр економічних досліджень» Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
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свободи

і

16.

Морально-етичні виміри концептів «відповідальність» і «успіх» у контексті
становлення майбутнього фахівця економічної сфери.
Машкова І.М., старший викладач кафедри іноземних мов Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

17.

Соціальне партнерство як ресурс відродження України.
Савранська Г.М., завідувач технологічного відділення Київського коледжу
будівництва, архітектури та дизайну.

18.

Соціальні комунікації як важіль відкритості й підзвітності корпоративної
соціальної відповідальності.
Пермінова Г.В., аспірантка Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова, голова Київської громадської організації «Жінки за
майбутнє України».

19.

Доброчинність та меценатство: витоки, сутність та перспективи розвитку.
Северин-Мрачковська Л.В., к.філос.н., доцент кафедри філософії
Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана.

20.

Cоціальна відповідальність власників великого капіталу як прояв
суб’єктності в українському суспільстві.
Рахманов О.А., к.соц.н., доцент кафедри політології та соціології
Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана.

21.

Соціальна відповідальність бізнесу.
Бандурович А.В., студентка Національної академії управління.

22.

Технології благодійної роботи.
Петренко Ю.М., науковий співробітник Центру перспективних соціальних
досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України.

СЕКЦІЯ 8

ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ СВОБОДИ
І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
(ауд. 502)

Керівники секції:
Дерев’янко Тетяна Миколаївна, к.філос.н., доцент кафедри філософії
Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана;
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Покотило Ганна Михайлівна, доцент кафедри гуманітарних наук
Львівської академії мистецтв.
1.

Відповідальність в системі етичних категорій.
Аболіна Т.Г., д.філос.н., професор кафедри етики, естетики та культурології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2.

Людина в культурі ХХІ століття: проблема свободи і необхідності.
Бровко М.М., д.філос.н., професор кафедри суспільних наук Національної
музичної академії України імені П.І. Чайковського.

3.

Викладання основ професійної етики як відповідь на виклики часу.
Василевська Т.Е., д.держ.упр., професор кафедри філософії і методології
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України;
Пітякова Т.С., старший викладач кафедри філософії Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

4.

Свобода як відповідальність: морально-етичні виміри.
Дерев’янко Т.М., к.філос.н., доцент кафедри філософії Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

5.

Соціальна відповідальність як складова етичної інфраструктури організацій.
Заболотна В.О., к.філос.н., викладач кафедри соціальної психології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

6.

Гуманістична спрямованість мистецтва – моральна вимога сучасності.
Покотило Г.М., доцент кафедри гуманітарних наук Львівської академії
мистецтв.

7.

Етична освіта як підгрунтя у формуванні соціально-відповідальної
особистості.
Семчук Н.І., к..філос.н., доцент кафедри філософії Київського університету
імені Бориса Грінченка.

8.

Проблема відповідальності в сучасній освіті.
Дерев’янко А.С., викладач кафедри іноземних мов Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

9.

Етика у вищій школі в контексті освітніх реформ: соціально-відповідальний
вимір.
Нападиста В.Г., к,філос.н., доцент кафедри етики, естетики та культурології
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10.

До проблеми творчої інтуїції у християнському мистецтві.
Лесів Т.В., викладач кафедри сакрального мистецтва Львівської академії
мистецтв.

11.

Конструювання публічного і приватного простору сучасного міста.
Олінкевич В.І., аспірант Львівського національного університету імені
Івана Франка.

12.

Свобода совісті як можливість вибору.
Кучера Т.М., к.філос.н., доцент кафедри філософії Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

13.

Реалізація принципів свободи совісті в Україні.
Костюков А., студент Національної академії управління.

14.

Проблема відновлення соціального капіталу в контексті соціальноекономічних трансформацій вітчизняного буття.
Лаужина Д., студентка Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана.

15.

Етика відповідальності у контексті глобальних викликів сучасності.
Спірідонов Я., студент Національної академії управління.

16.

Кризовий стан моралі в українському суспільстві: ризики та перспективи.
Присухін Д., студент Національної академії управління.

17.

Поняття «свобода» та проблема справедливості.
Долінська І., студентка Національної академії управління.

18.

Соціальна відповідальність бізнесу та бізнес-етика.
Шуляк М., студентка Національної академії управління.

19.

Суспільна мораль в економічній практиці.
Гаян В., студентка Національної академії управління.

20.

Професійний етичний кодекс та морально-етичні компетенції сучасного
керівника.
Кузьменко В.,
студент
Київського
національного
економічного
університету імені Вадима Гетьмана.
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21.

Проблема свободи в сучасній етиці.
Жура Д., студент Національної академії управління.

22.

Поняття «довіра», «соціальний капітал», «соціальні вартості» в контексті
соціально-економічних трансформацій вітчизняного буття.
Благодир А., студентка Національної академії управління.

23.

Свобода і відповідальність як основи морального вибору.
Копач Т., студентка Національної академії управління.

24.

Етика бізнесу як різновид прикладної етики.
Куленко Н., Сич Г., студенти Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана.

25.

Сучасні тенденції розвитку етики бізнесу в Україні.
Дахновський О., студент Національної академії управління.

26.

Професійна етика сучасного менеджера: європейський досвід та українські
реалії.
Окончик Т., студентка Національної академії управління.

27.

Морально-психологічний образ сучасного керівника: погляд студента.
Осос П., студент Національної академії управління.

28.

Етичний кодекс: історія та сучасність.
Горний А., студент Національної академії управління.

29.

Людська гідність як проблема сучасного вітчизняного буття.
Руденко В., студентка Національної академії управління.

30.

Етичні кодекси як «засіб терапії» аномальних явищ.
Гартованова Г., студентка Національної академії управління.

31.

Етичні кодекси професійної поведінки ІАВС, СЕРП, РАСО.
Котович Н., студентка Національної академії управління.

32.

Сучасні проблеми біоетики.
Колісник В., студентка Національної академії управління.

33.

З історії становлення екологічної етики як науки.
Цаль-Цалько О., студент Київського національного
університету імені Вадима Гетьмана.
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економічного

34.

Філософський аспект проблеми екологічної відповідальності.
Турчин М.Б., аспірантка Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника.

35.

Екологічна відповідальність: сутність і тенденції.
Рихліцька О.Д., к.філос.н, викладач кафедри етики, естетики та
культурології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

36.

Практика PR і кодекси парламентської етики: європейський досвід та
українські реалії.
Орлова К., Ракецька Л., студенти Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана.

35

36

