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Суспільно-науковий проект
«Духовні цінності українського народу
у світлі співпраці суспільствознавства і богослов’я»

20 років незалежності України:
здобутки, втрати і стратегії майбутнього

ХІ НАУКОВО–ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Київ 2011

20 років незалежності України:
здобутки, втрати і стратегії майбутнього
ХІ НАУКОВО–ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
У 2001 р. Національна академія управління започаткувала суспільнонауковий 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
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Основні тематичні напрями:


духовні цінності українського суспільства: випробування часом;



діалог суспільних наук і богослов’я: історія та сучасність;



проблеми мультикультуралізму: український вимір;



культурні (етнокультурні) традиції та новації українського сьогодення;



історичні уроки розбудови незалежної держави;



духовні, соціальні та етнічні засади формування політичної нації;



політична система України: стан та шляхи реформування;



право на службі державотворчих процесів;



людина і соціум у вимірах сучасного суспільства: світовий досвід та
Україна;



економічна складова незалежності та суверенності України;



соціальна відповідальність бізнесу;



мораль в сучасному суспільстві: затребуваність часом?



безпекова політика української держави;



українські стратегії майбутнього.

ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
19 ТРАВНЯ 2011 р.
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ”
Київ, вул. Вінницька, 10
Актовий зал
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ОРГКОМІТЕТ:
Єрохін С.А., голова оргкомітету, доктор економічних наук, професор,
ректор Національної академії управління.
Буряк Л.І., доктор історичних наук, 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., кандидат політичних наук, доцент, директор Центру
перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики
України та НАН України.
Дерев’янко Т.М., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії
Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана.
Осічнюк Ю.В., доктор філософських наук, професор кафедри суспільних
наук Національної академії управління.
Привалко Т.В., кандидат історичних наук, старший викладач 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
Пленарне засідання
11.20 – 11.30
Перерва
11.30 – 12.45
Пленарне засідання
12.45 – 13.30
Перерва
13.30 – 17.45
Робота секцій
18.00 – прем’єра вистави «Солнце подземелья» театру студентської молоді
«На соломинке».
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:
Вступне слово від оргкомітету конференції.

–

Попович Мирослав Володимирович, доктор філософських
наук, академік НАН України, директор інституту філософії імені
Г.С. Сковороди НАН України: Суспільний прогрес як зміна
цінностей.

–

Кардинал Любомир Гузар (Українська Греко-Католицька
Церква): Основи правильної моральної поведінки.

–

Тивончук Анастасія, студентка Національної академії
управління: Морально-етичні засади інституту сім`ї в Україні.

–

Єпископ Макарівський Іларій, вікарій Київської митрополії
Української Православної Церкви, доктор богослов’я, доцент
Київської духовної академії: Богослов’я і наука в історичному
контексті.

–

Єпископ Євстратій (Зоря), кандидат богослов’я, доцент
Київської православної богословської академії, секретар
Священного Синоду Української Православної Церкви Київського
Патріархату: Розбудова партнерських відносин держави і церкви
– важливий здобуток незалежної України.

–

Архиєпископ Харківський і Полтавський Ігор (Ісіченко)
(Українська Автокефальна Православна Церква), доктор
філологічних наук: Культура і культ у постмодерному
українському дискурсі.

–

Єпископ Віталій Скомаровський, ректор Вищої духовної
семінарії Києво-Житомирської дієцезії: Духовні цінності
українського народу: випробування часом.
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–

Шаповал Юрій Іванович, доктор історичних наук, професор,
завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України:
Політика пам'яті в сучасній Україні: 20 років у пошуках.

СЕКЦІЯ 1

ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРНИЙ ШЛЯХ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
(ауд. 501)

Керівники секції:
Буряк Лариса Іванівна, д.і.н., професор кафедри суспільних наук
Національної академії управління;
Железняк Неля Миколаївна, старший викладач кафедри суспільних наук
Національної академії управління.

1.

Основной вектор политического развития в Украине (исторический
разрез).
Слинько А.А., д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой
международных
отношений
и
регионоведения
Воронежского
государственного университета.

2.

Теорія «симфонії влад»: сутність та джерела.
Лещенко І.І., к.і.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін
Донецького національного університету;
Лещенко Л.В., студентка Донецького національного університету.

3.

Українська соборність в контексті минулих історичних подій та сучасного
державотворення.
Крива Т.Ю., викладач Державної академії житлово-комунального
господарства, аспірантка Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
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4.

Поняття «вольності» як основа традицій врядування на українських
землях в ранньомодерну добу.
Олійник О.Л., к.і.н., докторант Національної академії державного
управління при Президентові України.

5.

Битва за Європу (до 390-річчя Хотинської битви).
Безбах В.Г., к.і.н., доцент, завідувач кафедри військово-гуманітарних
дисциплін Військового інституту Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.

6.

Наказні гетьмани доби Хмельниччини.
Нікітіна А., студентка Національної академії управління.

7.

Історичні етапи генези державницько-правових поглядів П. Куліша: досвід
і уроки для сьогодення.
Лазарєва В.Т., молодший науковий співробітник Національного науководослідного інституту українознавства.

8.

Михайло Драгоманов між двома світами.
Миколюк В., студент Національної академії управління.

9.

І. Сікорський – український геній у світовому просторі.
Циганова Н., студентка Національної академії управління.

10.

Промислова міліція Харківщини у структурі правоохоронних органів
УСРР в 1920-х рр.
Чернуха О.В., викладач Харківського національного медичного
університету.

11.

Голодомор 1932–1933 років в Україні – геноцид українського народу.
Яценко А.М., к.філол.н., доцент кафедри мови засобів масової інформації
Львівського національного університету імені Івана Франка;
Синичич Г.В., асистент кафедри української преси Львівського
національного університету імені Івана Франка.

12.

Історія створення Т-125.
Писарська Н.В., аспірантка Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут”.

13.

Дослідження вченими української діаспори у міжвоєнний період проблем
українського державотворення.
Краснодемська І.Й., к.і.н., науковий співробітник відділу історичних та
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теоретико-методологічних проблем українознавства
науково-дослідного інституту українознавства.

Національного

14.

Сучасне наукове бачення ролі українського націоналістичного руху у
визвольній боротьбі міжвоєнного часу.
Надурак Н.М., аспірантка Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.

15.

Особливості формування партійно-державної номенклатури Української
РСР у перші повоєнні роки.
Киридон П.В., к.і.н., докторант Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.

16.

Діяльність Ігоря Ґерети в контексті руху шістдесятників.
Мисик В.С., аспірант Тернопільського національного педагогічного
університету імені В. Гнатюка.

17.

Еволюція розуміння прав людини в основних законах України радянської
та доби незалежності.
Руденко В., студентка Національної академії управління.

18.

Роман Ліни Костенко «Записки українського самашедшoго» в контексті
історичних уроків розбудови незалежної Української держави.
Сюрік С., студентка Національної академії управління.

19.

Культуротворчі новації та асоціативне мислення Ліни Костенко: мовний
аспект реалізації.
Українець С.О., студентка Української академії друкарства.

20.

Українська традиційна культура у минулому та сьогоденні.
Пічугіна С.А., студентка Донецького національного
економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського.

університету

21.

Бібілійні сюжети в українській літературі.
Пустовіт І., студентка Національної академії управління.

22.

Волиський деревяний храм: дослідження, збереження, втрачання
традиційності.
Шеломанова-Булавка Ю.М., аспірантка Волинського національного
університету імені Лесі Українки.

23.

Польський

слід

в

історично-культурній
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спадщині

Києва:

В. Котарбинський та В. Городецький.
Буц А., студентка Національної академії управління.
24.

Театр образу: барокова драма в Україні.
Довгопол Н.О., аспірантка Національної академії керівних кадрів
культури та мистецтв.

25.

Фестивалі Луганщини як спосіб відродження народного мистецтва.
Бондарєва А.В., студентка Донецького національний університету
економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського.

26.

Роль дизайну у формуванні національної та культурної самоіндефікації
людини.
Сергеєва Н.В., к.мист., доцент кафедри дизайну Черкаського державного
технологічного університету.

27.

Теоретичні засади формування геокультурного образу Запорізького степу.
Мамулькіна О.Г., методист Запорізького міського Палацу дитячої та
юнацької творчості, здобувач Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Б. Хмельницького.

28.

Вплив культурних традицій на туристичний імідж регіону.
Панасюк В.В., студентка Львівської комерційної академії;
Чорненький Я.Я., к.філол.н., доцент кафедри українознавства
Української академії друкарства.

29.

Українська видавнича справа на початку ХХ та ХХІ століть (аналіз
проблем розвитку).
Короб А.М., науковий співробітник Національного науково-дослідного
інституту українознавства.

30.

Зображальні особливості дитячого журналу.
Ріпей М.В., асистент кафедри мови засобів масової
Львівського національного університету імені Івана Франка.

інформації

31.

Бібліотечні традиції та новації українського сьогодення.
Матвійчук О.Є., к.пед.н., доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти
та виховання Київського університету імені Бориса Грінченка.

32.

Мовотворчість як елемент культуротворчоcті: дуалізм мови В. Стефаника.
Верегелес Н.В., студентка Української академії друкарства;
Чорненький Я.Я., к.філол.н., доцент кафедри українознавства
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Української академії друкарства.
33.

Художнє мовлення новелістики Василя Стефаника.
Стахів М.Р., студентка Української академії друкарства;
Чорненький Я.Я., к.філол.н., доцент кафедри українознавства
Української академії друкарства.

34.

Мова в творчості М.Т. Рильського: культурологічний аспект.
Мірошник О.Л., студентка Української академії друкарства.

35.

Семантико-стилістична характеристика іменникових фразем
позначення назв осіб у трилогії «Мазепа» Б. Лепкого.
Саворона Ю.С., студентка Української академії друкарства.

36.

Лексичні новації в українській мові.
Пузій М.С., Романюк М.В., студенти Української академії друкарства;
Чорненький Я.Я., к.філол.н., доцент кафедри українознавства
Української академії друкарства.

37.

Культурологічний потенціал словника як засіб збагачення лексичного
запасу людини.
П`янковський Р.В., студент Української академії друкарства.

38.

Лексико-семантичні особливості складених біологічних термінів.
Білаш Н.О., студентка Української академії друкарства.

СЕКЦІЯ 2

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ: ВИПРОБУВАННЯ ЧАСОМ
(ауд. 500)

Керівники секції:
Жуковський Віктор Васильович, к.філос.н., ліцензований магістр
богослов’я, завідувач кафедри богослов’я Українського католицького
університету, головний редактор суспільно-релігійного часопису
«Християнин і світ»;
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на

Присухін Сергій Іванович, к.філос.н., доцент кафедри філософії
Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана.

1.

Травматичні зміни в українському кризовому суспільстві.
Подольська Є.О., д.соц.н., завідуюча кафедри філософії та гуманітарних
дисциплін Харківського гуманітарного університету «Народна українська
академія».

2.

Особливості кризи ідентичності в Україні.
Мазур Л.В., старший викладач кафедри соціології та соціальних
технологій Національного авіаційного університету.

3.

Аномія як втрата ідентифікації в кризовому українському суспільстві.
Подольська Т.В., к.філос.н., старший викладач кафедри філософії та
гуманітарних дисциплін Харківського гуманітарного університету
«Народна українська академія».

4.

Стресостійкість фахівця як складова соціальної конкурентності.
Чепінова К.С., студентка Національного університету харчових
технологій.

5.

Причини і наслідки духовного рабства українського народу.
Салаш М.П., к.філос.н., доцент Української академії друкарства.

6.

Духовні цінності українського суспільства: випробування часом.
Харьков І.В., студент Класичного приватного університету.

7.

Мода на духовність.
Осос П., студент Національної академії управління.

8.

Моральні проблеми сучасного суспільства.
Огірко О.В., доцент кафедри філософії Львівського національного
університету
ветеринарної
медицини
та
біотехнологій
імені
С.З. Гжицького.

9.

Мораль та вчинок у сучасному суспільстві: затребуваність часом?
Невах Є.Г., студент Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

10. Моральні підвалини нормативного поля сучасного суспільства.

11

Невельська-Гордєєва О.П., к.філос.н., доцент кафедри логіки
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого».
11. Особливості ціннісних орієнтацій українського суспільства.
Цимбал С.М., к.філос.н., доцент кафедри теорії та методології соціології
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
12. Втрата ціннісних орієнтацій як причина та наслідки кризової ситуації в
Україні.
Семчук Н.І., к.філос.н., доцент кафедри філософії Київського
університету імені Бориса Грінченка.
13. Деякі аспекти самореалізації особистості.
Кучера Т.М., к..філос.н., доцент кафедри філософії
національного університету імені Вадима Гетьмана.

Київського

14. Людиномірність як система координат духовних формоутворень.
Бабушка Л.Д., к.філос.н., доцент кафедри філософії Національного
університету харчових технологій.
15. Людина і соціум крізь призму морального вибору.
Овсянкіна Л.А., к.філос.н., доцент кафедри філософії Київського
університету імені Бориса Грінченка.
16. Творча взаємодія людини і соціуму: гендерний вектор.
Нікітіна І.В., к.психол.н., доцент кафедри філософії Національного
університету харчових технологій.
17. Релігійні цінності у стратегії демократичного поступу української нації в
новітню добу.
Здіорук С.І., к.філос.н., доцент, заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач відділу гуманітарної політики Національного інституту
стратегічних досліджень при Президентові України.
18. Християнські церкви України в умовах формування громадянського
суспільства.
Филипович Л.О., д.філос.н., професор, завідуюча відділом проблем
релігійних процесів в Україні Інституту філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України.
19. Розвиток співпраці церкви з суспільними інститутами в Україні:
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пріоритети, проблеми і перспективи.
Василець О.М., аспірантка Національної академії державного управління
при Президентові України, головний спеціаліст Головного управління
контролю за благоустроєм Київської міської державної адміністрації.
20. Розвиток богослов’я як запорука побудови громадянського суспільства.
Жуковський В.В., к.філос.н., ліцензований магістр богослов’я, завідувач
кафедри богослов’я Українського католицького університету, головний
редактор суспільно-релігійного часопису «Християнин і світ».
21. Побожність – основа моральності.
Тоцький І.Л., викладач Стрийського вищого художнього професійного
училища.
22. Інститут кумівства (хрещених батьків) у сучасній православній культурі
України.
Брашовецька О.О., студентка Криворізького факультету Національного
університету «Одеська юридична академія».
23. Структуротворча роль інтертекстуальності в християнській символіці.
Остащук І.Б., к.філол.н., доцент, докторант кафедри релігієзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
24. Богословская и социологическая концепции иконографии.
Батаева Е.В., к.филос.н., доцент кафедры социологии Харьковского
гуманитарного университета «Народная украинская академия».
25. Культурна ідентичність української нації у баченні митрополита
А. Шептицького.
Скринник Н.М., аспірантка Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.
26. Ідея
патріархату
Української
Греко-Католицької
Церкви
в
просвітительській діяльності Йосифа Сліпого: реалії та перспективи.
Щербяк Ю.А., д.пед.н., професор кафедри документознавства,
інформаційної
діяльності
та
українознавства
Тернопільського
національного економічного університету.
27. Катехіза кохання. За працею Е. Фромма «Мистецтво кохання».
Марчук Є., студентка Національної академії управління;
Присухін С.І., к.філос.н., доцент кафедри філософії Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
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28. Краса стосунків та краса спілкування як важливі духовні цінності.
Крилова С.А., к.філос.н., доцент, докторант Національного педагогічного
університету імені М. Драгоманова, завідуюча кафедри соціальних
дисциплін Академії муніципального управління;
Крилова В.О., студентка Київського національного університету театру,
кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого.
29. Поняття «свобода» в неотомізмі Івана Павла ІІ.
Присухін С.І., к.філос.н., доцент кафедри філософії Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
30. Поява ісламу на українських землях.
Папушева І., студентка Національної академії управління.
31. Проблема идентичности в Украине.
Слинько Е.А., аспирантка Воронежского государственного университета.
32. Неохристиянські течії в незалежній Україні.
Шмігельський М.В., к.і.н., доцент кафедри гуманітарної підготовки
Національного університету «Львівська політехніка».
33. Двовір’я як особливість етнокультурних традицій українського
сьогодення.
Соколовська О., Полянська Я., студенти Національної академії
управління.
34. Сучасне українське неоязичництво.
Лісовенко І., студентка Національної академії управління.
35. Феномен духовної краси в системі харизматичних цінностей
п`ятидесятництва.
Кульпіна В., студентка Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана.
36. Церква адвентистів сьомого дня в Україні.
Безкровна А., студентка Національної академії управління.
37. Роль релігієзнавства як навчальної дисципліни у вихованні моральності
людини.
Ставрояні С.С., аспірант Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут».
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СЕКЦІЯ 3

ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ
ПРОСТІР
ГРОМАДЯНСЬКА ВЗАЄМОДІЯ
(ауд.510 )

ТА

Керівники секції:
Малютіна Ірина Петрівна, к.і.н., доцент кафедри теорії та історії держави
і права Національної академії управління;
Давидюк Олена Олександрівна, к.соц.н., завідувач відділу проблем
соціальної безпеки Центру перспективних соціальних досліджень
Міністерства соціальної політики України та НАН України.

1.

Українськість як соціокультурна ідентичність.
Усатенко Т.П., д.пед.н., старший науковий співробітник відділу виховних
систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України.

2.

Умови формування національно-гуманістичної ідеї у вимірах сучасного
суспільства.
Балагура О.О., к.філос.н., доцент кафедри гуманітарної освіти та
соціології Київського економічного інституту менеджменту.

3.

Розвиток громадянського суспільства та вища освіта в Україні.
Січкаренко Г.Г., к.і.н., доцент кафедри історії України і філософії
Київського національного лінгвістичного університету.

4.

Сутність громадянського суспільства та чинники його розвитку в сучасній
Україні.
Муранова В.В., ад’юнкт кафедри філософії права та юридичної логіки
Національної академії внутрішніх справ.

5.

Особенности развития гражданского общества в современной Украине.
Куппа Ю.Г., студент Донецкого национального университета экономики
и торговли имени М. Туган-Барановского.

6.

Неформальні інститути: природа виникнення та практика функціонування.
Мозоль М.Л., викладач і здобувач кафедри політології Національного
університету «Острозька академія».
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7.

Особливості правового статусу громадських організацій.
Анісімова О.М., студентка Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна».

8.

Місце довіри в ідеях громадянського суспільства.
Степанова Н.М., викладач Черкаського навчального
Національного університету «Одеська юридична академія».

9.

центру

Досвід німецької політико-правової системи у стратегії майбутнього
українського громадянського суспільства.
Горленко В.В., аспірант Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова.

10. Освітянський вектор демократизації суспільства.
Стежко Ю.Г., к.пед.н., начальник відділу компанії SCHERP ILS.
11. Психологічні чинники системи освіти в сучасній Україні.
Вишньова О.М., викладач кафедри гігієни та екології, соціальної
медицини та організації охорони здоров’я Сумського державного
університету.
12. Мозковий штурм як організація впливу.
Кобзар Т., студентка Національної академії управління.
13. Організаційно-діяльнісні ігри як форма організації колективної
миследіяльності.
Клименко А.В., студентка Сумського державного університету.
14. Етапи соціологічного вивчення української громадської думки.
Гаценко О., студентка Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова.
15. Проблеми молодіжної субкультури в сучасному українському суспільстві.
Коноплянко О.В., студентка Донецького національного університету
економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського.
16. Молодіжний рух в сучасному суспільстві: сутність та призначення.
Камінська Л.Ф., к.соц.н., доцент Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
17. Участь української молоді в політичному житті держави.
Сєрик М.П. студентка Національного технічного університету України
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«Київський політехнічний інститут».
18. Вплив суспільно-політичних трансформацій на зміни ціннісних орієнтирів
молоді в Україні.
Кудренко Б.В., аспірант Національної академії державного управління
при Президентові України.
19. Студент як суб’єкт соціально-політичного життя України: проблеми
формування в нових політико-інституційних умовах.
Андрєєва С.Ю., аспірантка Харківського гуманітарного університету
«Народна українська академія».
20. Проблеми правового виховання періоду українського державотворення.
Чуприк Д.Й., студентка Таращанського агротехнічного коледжу імені
Героя Радянського Союзу О.О. Шевченка.
21. Відродження духовності та моральної свідомості підростаючого покоління
як необхідний чинник виховання майбутніх державотворців.
Фєсік О.І., науковий співробітник Національного науково-дослідного
інституту українознавства.
22. Вплив українознавства на формування світогляду сучасної української
молоді в руслі усвідомлення ідей національної гідності.
Бойко С.М., старший науковий співробітник Національного науководослідного інституту українознавства.
23. Формування нового типу особистості у вищій школі України.
Назаркін О.А., к.пед.н., доцент кафедри електричного та міського
транспорту Української інженерно-педагогічної академії.
24. Цінність професійного саморозвитку особистості.
Остапенко Е.О., викладач кафедри іноземних мов Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
25. Полікультурна освіта викладачів вищих навчальних закладів як невід’ємна
складова полікультурного суспільства.
Султанова Л.Ю., к.пед.н., старший науковий співробітник, завідуюча
відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України.
26. Полімовність в українському суспільстві – важливий чинник формування
іншомовної компетентності.
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Алєйнікова М.Г., викладач кафедри іноземних
національного університету імені Вадима Гетьмана.

СЕКЦІЯ 4

мов

Київського

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ТА ГЛОБАЛІЗМ
У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
(ауд. 401)

Керівники секції:
Єрохін Сергій Аркадійович, д.е.н., професор, ректор Національної
академії управління;
Тупчієнко Леонід Сидорович, к.філос.н., професор кафедри соціології та
соціальних технологій Національного авіаційного університету, членкореспондент Міжнародної академії наук екології безпеки.

1.

Мультикультуралізм і проблема єдності українського суспільства.
Козловець М.А., д.філос.н., професор кафедри філософії Житомирського
державного університету імені Івана Франка.

2.

Ідеологія мультикультуралізму: перспективи впровадження в Україні.
Карлова В.В., к.держ.упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної
політики Національної академії державного управління при Президентові
України.

3.

Про державне регулювання стратегічного розвитку мистецько-культурного
середовища України на засадах мультикультуралізму.
Дзвінчук Д.І., д.філос.н., завідувач кафедри державного управління ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу;
Петренко В.П., д.е.н., завідувач кафедри менеджменту і адміністрування
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
Немчук О.В., директор продюсерської компанії «Едвайс» (м. Київ).

4.

Культура та глобалізація: протиріччя розвитку.
Трач Ю.В., к.пед.н., доцент кафедри комп’ютерних наук Київського
національного університету культури і мистецтв.

5.

Феномен культурної глобалізації в умовах трансформаційного суспільства.
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Петькун С.М., к.філос.н., викладач кафедри філософії та соціальногуманітарних дисциплін Європейського університету.
6.

Мультикультуралізм – деструкція національної культури чи джерело її
розвитку.
Ханас О.М., студентка Національного університету «Острозька академія».

7.

Проблема збереження національної та культурної ідентичності в умовах
глобалізації.
Бігла О.В., аспірантка Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

8.

Становлення національної та європейської ідентичності громадян України:
емпіричне дослідження (1991 – 2011 рр.).
Воропаєва Т.С., старший науковий співробітник, керівник науководослідної групи «Етнологія» Центру українознавства Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

9.

Інформаційна культура в розрізі культурних новацій українського
сьогодення.
Клименко В.С., к.політ.н., доцент, викладач кафедри військовогуманітарних дисциплін Військового інституту Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

10.

Регіонально-національний компонент екології культури в інформаційному
суспільстві як чинник гуманізації суспільства.
Лучанська В.В., к.пед.н., докторант Київського національного університету
культури і мистецтв.

11.

Науково-теоретичні аспекти «політичного русинства» західноукраїнського
регіону на початку ХХІ ст.
Кожолянко Г.К., д.і.н., професор кафедри етнології, античної та
середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича.

12.

Діяльність національних культурних товариств – запорука побудови
мультикультурного громадянського суспільства в Україні (на прикладі
діяльності російських товариств Харкова).
Арзуманова Т.В., к.і.н., доцент кафедри українознавства та політології
Харківського державного технічного університету будівництва і
архітектури.

19

13.

14.

Мультикультуралізм та міжетнічна толерантність в Україні.
Засєкіна С.А., викладач кафедри міжнародної мовної
Національного університету «Острозька академія».

комунікації

Нацiональнi меншини України.
Казакова М.О., студентка Харківського
університету будівництва і архітектури.

технічного

державного

15.

Кримський регіон: проблеми ідентифікації через 20 років незалежності
України.
Горюнова Є.О., к.і.н,. доцент кафедри політичних наук та міжнародних
відносин Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

16.

Проблеми мовної самоідентифікації етнічних груп Автономної Республіки
Крим в умовах незалежності України.
Газізова О.О., науковий співробітник відділу філософії освіти та освітніх
технологій Національного науково-дослідного інституту українознавства.

17.

Мовна проблема в сучасній Україні.
Вусік А.О., студентка Харківського державного технічного університету
будівництва і архітектури.

18.

Распространение идеологии партии под названием «Джамаат аль-Исламийя»
в Украине.
Маевская Л.Б., к.и.н.

19.

Етнонаціональна політика в Україні.
Малова А.І., студентка Харківського державного технічного університету
будівництва і архітектури.

20.

Особенности российско-украинских отношений в контексте религиозной
политики.
Волкова Е.А., к.и.н., доцент кафедры политологии и политического
управления Воронежского филиала Российской академии хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ.

21.

Актуалізація культурно-національної ідентичності при визначенні
зовнішньополітичних векторів України.
Киридон А.М., д.і.н., професор кафедри міжнародних відносин Київського
славістичного університету.

22.

Зовнішній вимір актуалізації сепаратистських рухів в Україні.
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Кукарцев О.В., к.політ.н., асистент кафедри політології Національного
університету «Львівська політехніка».
23.

Україна-20: глобальні проблеми та реальність.
Дубров Я.О., к.ф.-м.н., доктор філософії в області соціоніки, Центр
інформаційних проблем територій Iнституту прикладних проблем механіки і
математики імені Я.С. Підстригача НАН України.

24.

Украина: 20 лет спустя.
Осичнюк Е.В., д.филос.н., профессор кафедры общественных наук
Национальной академии управления.

25.

Національна безпека України: державотворча реальність чи ілюзія?
Смолянюк В.Ф., д.політ.н., професор, завідувач кафедри соціології і
політології Київського національного економічного університету імені
Вадима Гетьмана.

26.

Щодо можливих загроз національній безпеці України у 2011 р. та способів їх
мінімізації.
Будько О.Я., третій секретар другого територіального департаменту
Міністерства закордонних справ України.

27.

Зовнішня політика України в контексті формування європейського
безпекового простору.
Сірий С.В., к.політ.н., старший викладач кафедри військово-гуманітарних
дисциплін Військового інституту Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.

28.

Внешнеполитическая стратегия современной Украины: достижения,
проблемы, перспективы развития.
Рыбак И.В., к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин Севастопольского национального университета
ядерной энергии и промышленности.

29.

Застосування сучасних наукових методів у прогнозуванні поведінки акторівстейкхолдерів у процесі міжнародних відносин України.
Акулов-Муратов В.В., к.держ.упр., головний спеціаліст відділу
інформаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови Державного
комітету рибного господарства України.

30.

Україна у глобальному просторі загальноцивілізаційних змін.
Подольський М.К., к.і.н., завідувач кафедри філософії та гуманітарних
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дисциплін
Національного
політехнічний інститут».

технічного

університету

«Харківський

31.

Глобалізація: наслідки для сучасного українського суспільства.
Ісхакова Н.Г., к.політ.н., доцент кафедри соціології та соціальних
технологій Національного авіаційного університету.

32.

Современная Украина: вариант центристской модели.
Слинько
А.А.,
д.полит.н.,
профессор,
заведующий
кафедрой
международных
отношений
и
регионоведения
Воронежского
государственного университета.

33.

Сучасна Україна: від «локальної цивілізації» до консолідації суспільства.
Троян С.С., д.і.н., завідувач кафедри міжнародних відносин і країнознавства
Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного
університету.

34.

Геоідеологічна парадигма України та геополітична свідомість у
державотворенні.
Єфімова В.В., науковий співробітник Науково-дослідного центру
гуманітарних проблем Збройних Сил України.

35.

Шляхи формування позитивного міжнародного іміджу України.
Дєдова Н.І., студентка Харківського державного технічного університету
будівництва та архітектури.

36.

Сутність та головні особливості альтерглобалізму.
Коржов О.Ю., аспірант Київського національного університету культури і
мистецтв.

37.

Глокалізація як регіональний сценарій глобалізації: український варіант.
Бурак О.С., аспірантка Харківського гуманітарного університету «Народна
українська академія», старший викладач кафедри Близького Сходу
Київського університету «Східний світ».

38.

Інформаційне суспільство: парадигма сутнісного становлення.
Селезньова О.М., к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Буковинського університету.

39.

Інформаційно-психологічна агресія як виклик безпеці сучасного
українського суспільства.
Редколіс О.М., аспірант відділу гуманітарної політики Національного
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інституту стратегічних досліджень.
40.

Проблеми глобалізації засобів масової комунікаціі.
Зарицька Т.В., студентка Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова.

41.

Поняття хакерів та їх мотиви.
Архіпова К.С., аспірантка Національної академії управління.

42.

Розвиток мережі Інтернет в Україні.
Головатюк К.А., аспірант Київського національного університету культури
і мистецтв.

СЕКЦІЯ 5

ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ
УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ
(ауд. 411)

Керівники секції:
Чугаєнко Юрій Олексійович, д.і.н., професор, завідувач кафедри
суспільних наук Національної академії управління;
Скотська Ольга Іванівна, старший викладач кафедри суспільних наук
Національної академії управління.

1.

Українська ідея як складова національного державотворення.
Кучер В.В., начальник Університету українознавства Центрального будинку
офіцерів Збройних Сил України.

2.

«Загрози» державній незалежності України: фобії українських патріотів.
Кобута С.Й., к.і.н., доцент кафедри історії України Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника;
Кобута Л.П., к.політ.н., доцент кафедри політології Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника.

3.

Державотворча концепція Степана Бандери та її втілення в сучасній Україні.
Федорів Т.Ф., здобувач кафедри історії України Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника, слухач магістратури
державного управління Івано-Франківського національного технічного
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університету «Нафти і газу», голова громадської організації «Бандерівське
земляцтво».
4.

Роль націонал-патріотизму у майбутньому політичної системи України:
внутрішня та зовнішня концепції.
Бойко Т.О., здобувач кафедри теорії та історії держави і права Львівського
державного університету внутрішніх справ.

5.

Дух патріотизму як українська стратегія безпекотворення.
Лісовський П.М., к.філос.н., доцент кафедри соціогуманітарних дисциплін
Міжгалузевого інституту управління.

6.

Нова концепція незалежності.
Швирков О.І., к.філос.н.,
державного університету.

викладач

кафедри

філософії

Сумського

7.

Ідеологія як фактор формування політичної культури в Україні.
Новікова Н.Є., старший викладач кафедри соціології та соціальних
технологій Національного авіаційного університету.

8.

Інститут президентства: інститут влади чи національний символ?
Тупчієнко Л.С., к.філос.н., професор соціології та соціальних технологій
Національного авіаційного університету.

9.

Конституційно-правові особливості актів глави держави за часів
незалежності України.
Скомороха Т.В., заслужений юрист України, завідуючий сектором
експертних робіт Інституту законодавства Верховної Ради України.

10.

Основні напрями діяльності Верховної ради – парламенту України.
Пустовіт Ж.М., к.ю.н., доцент, завідуюча кафедри загальноправових
дисциплін Навчально-наукового інституту права і психології Національної
академії внутрішніх справ.

11.

Роль Конституції України у формуванні та розвитку державотворчих
процесів в сучасних суспільно-політичних умовах.
Мусієнко А.О., студентка Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут».

12.

Процесуальний аспект визнання правочинів недійсним: проблеми чинного
законодавства.
Петровський А.В., викладач кафедри цивільного права і процесу
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Національної академії внутрішніх справ.
13.

Державотворчі процеси крізь призму джерел права і теорії правового
прагматизму.
Кравченко С.С., к.ю.н., доцент Київського університету права НАН
України.

14.

Знакова організація права: перспективи новітніх правових досліджень.
Павлишин О.В., к.ю.н., доцент кафедри філософії права та юридичної
логіки Національної академії внутрішніх справ.

15.

Державне свято як фактор формування політичної нації: досвід незалежної
України.
Мамонтова Е.В., к.політ.н., доцент кафедри регіональної політики та
публічного адміністрування Одеського регіонального інституту державного
управління НАДУ при Президентові України.

16.

Політичний міф як фактор розвитку сучасної політичної свідомості.
Шевченко В.М., к.соц.н., доцент кафедри соціології та соціальних
технологій Національного авіаційного університету.

17.

Військово-освітнє та культурно-виховне реформування армійських структур
в Україні 1917-1920 рр.: досвід та уроки для Збройних Сил України.
Губський С.І., науковий співробітник Національного науково-дослідного
інституту українознавства.

18.

Мотиви і стимули військової служби за контрактом у Збройних Силах
України.
Печенюк І.С., к.і.н., провідний науковий співробітник кафедри воєнної
історії Національного університету оборони України.

19.

Застосування міжнародного гуманітарного права в миротворчих операціях.
Савченко Л.В., науковий співробітник Науково-дослідного центру
гуманітарних проблем Збройних Сил України.

20.

Глобальносистемна концепція розбудови сфер державного управління:
наука, освіта, кадри.
Скаленко О.К., провідний науковий співробітник Інституту світової
економіки і міжнародних відносин НАН України, академік Міжнародної
академії інформатизації при ООН, президент Міжнародного фонду
«Єднання».
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21.

Трансформація політичної системи України: стан та перспективи розвитку.
Семенюк Р.І., головний спеціаліст відділу внутрішньої політики Тлумацької
районної державної адміністрації Івано-Франківська області.

22.

Визначення сучасної парадигми політико-владних відносин.
Рудницька Н.О., аспірантка Інституту політології та права Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

23.

Проблеми формування політичної культури в Україні.
Колісник К.А., студентка Черкаського національного університету імені
Б. Хмельницького.

24.

Ідентифікація партійності як інституціоналізованого комплексу партійнополітичних відносин.
Бевз Т.А., д.і.н., головний науковий співробітник Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

25.

Партийное и избирательное законодательство России и Украины как
нормативная основа формирования и функционирования партийнополитических систем.
Носович А.А., эксперт Центра региональных исследований стран Восточной
и Центральной Европы (г. Калининград, Российская Федерация).

26.

Факторы социально-политической поляризации в Украине.
Чернышов С.А., студент Донецкого национального
экономики и торговли имени М. Туган-Барановского.

университета

27.

Державне управління в сучасній Україні: централізація і децентралізація.
Назаркіна В.М., к.фарм.н., завідуюча кафедри філософії та гуманітарних
дисциплін Національного фармацевтичного університету України.

28.

Демократія та її основні форми.
Падова І.Г., студентка Донецького національного університету економіки і
торгівлі імені М. Туган-Барановського.

29.

Роль демократії у подоланні кризи політичної системи суспільства.
Гордієнко М.Г., к.політ.н., доцент кафедри філософії та політології
Національного університету державної податкової служби України.

30.

Актуальність партиципаторної моделі демократії в контексті посилення
реального народовладдя в Україні.
Проценко О.В., аспірант Східноукраїнського національного університету
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імені В. Даля.
31.

Демократизація еліти як фактор модернізації політичної системи України.
Балацька О.Б., к.політ.н., завідувач кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін Луганського державного інституту культури і мистецтв.

32.

Субъективный фактор лидера в условиях транзитивности украинского
общества.
Галяс И.А., старший преподаватель кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин Севастопольского национального университета
ядерной энергии и промышленности.

33.

Імітація як форма політичної діяльності в українському державотворенні.
Криворучко Н.В., студентка Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.

34.

Моральна поведінка сучасного управлінця.
Дранник В.А., викладач кафедри філософії Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут».

35.

Роль цінностей в епоху демократичних перетворень та становлення
публічного управління.
Зіміна О.С., помічник голови з питань охорони праці Державної інспекції
ядерного регулювання України.

36.

Крос-культурний адміністративний простір в умовах інформаційнокомунікативної інтернаціоналізації державного управління.
Єдгарова І.В., аспірантка Національної академії державного управління при
Президентові України.

37.

Внутрішньоукраїнські проблеми інтеграції до ЄС та шляхи їх вирішення.
Ковальчук В.А., студент Київського гуманітарного інституту.

38.

Перспективи впровадження новітніх інформаційних технологій у процес
управління українською державою.
Турченко Ю.В., науковий співробітник Лінгвістичного науково-дослідного
центру Військового інституту Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
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СЕКЦІЯ 6

СТРАТЕГІЇ ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНОПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
(ауд. 402)

Керівники секції:
Ільчук Леонід Іванович, к.політ.н., доцент, директор Центру
перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики
України та НАН України;
Карпенко Микола Іванович, к.ю.н., доцент кафедри кримінального права
та процесу Національної академії управління.

1.

Проблема визначення завдань соціальної політики в умовах поглиблення
соціальної нерівності в Україні.
Давидюк О.О., к.соц.н., завідуюча відділу проблем соціальної безпеки
Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної
політики України та НАН України.

2.

Використання соціальних технологій в системі соціального управління.
Баранова Н.П., к.е.н., старший науковий співробітник, заступник директора
з наукової роботи Центру перспективних соціальних досліджень
Міністерства соціальної політики України та НАН України.

3.

Конструктивістський підхід до соціальної проблеми у політичному дискурсі
сучасної України.
Канцір І.І., студентка Національного університету «Львівська політехніка».

4.

Суспільно-інтеграційна функція усуспільнення приватної власності в
контексті розвитку громадянського суспільства.
Клименко О.М., к.ю.н., старший науковий співробітник, завідуюча
сектором законопроектних робіт Інституту законодавства Верховної Ради
України.

5.

Проблеми законодавчого регулювання реалізації права власності.
Нескороджена Л.Л., к.ю.н., доцент, завідуюча кафедри господарського
права і процесу Навчально-наукового інституту права і психології
Національної академії внутрішніх справ.

6.

Механізм захисту прав людини в сучасній Україні: проблеми дослідження та
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вдосконалення.
Котлярова Т.В., студентка Національної академії внутрішніх справ.
7.

Українські стратегії молодіжної політики.
Присухін Д., студент Національної академії управління.

8.

Проживання чоловіка та жінки у незареєстрованому шлюбі.
Ткач З., студентка Національної академії управління.

9.

Проблеми юридичної незахищеності учасників фактичних шлюбних
відносин.
Кабашня А.А., студентка Таращанського агротехнічного коледжу імені
Героя Радянського Союзу О.О. Шевченка.

10.

Особливості політико-правового регламентування забезпечення гендерної
рівності в Україні.
Літвін Н.А., аспірантка Східноукраїнського національного університету
імені В. Даля.

11.

Гендерна політика Європейського Союзу.
Голубенко В.І., студент Харківського державного технічного університету
будівництва і архітектури.

12.

Обов’язки дітей за сімейним законодавством України.
Крижановська В.П., здобувач відділу проблем цивільного, трудового та
підприємницького права Інституту держави і права імені В.М. Корецького
НАН України.

13.

Боротьба з насильством у сім`ї: європейський досвід.
Білоусова Т.В., студентка Харківського державного
університету будівництва і архітектури.

технічного

14.

Нотаріат як суб’єкт надання конституційного права на правову допомогу.
Міхірьова О.А., здобувач кафедри конституційного та міжнародного права
Національної академії внутрішніх справ.

15.

Актуальність діяльності юридичної клініки в Україні.
Алексєєнко А.О., студентка Відкритого міжнародного
розвитку людини «Україна».

16.

університету

Значення юридичної клініки в сучасних умовах.
Левінська Т.І., студентка Відкритого міжнародного університету розвитку
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людини «Україна».
17.

Особливості правового регулювання надання безоплатної правової
допомоги.
Падій І.В., студент Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна».

18.

Сучасне сирітство як ознака девальвації духовних цінностей українського
суспільства.
Рябцева Н.О., аспірантка Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана.

19.

Бездомність в Україні: стан вирішення проблеми.
Новікова Т.В., старший науковий співробітник Центру перспективних
соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН
України.

20.

Проблема реінтеграції бездомних громадян у вимірах сучасного суспільства.
Болюбах В.В., науковий співробітник Центру перспективних соціальних
досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України.

21.

Соціальне забезпечення дітей-інвалідів в Україні.
Чуруксаєва Т.С., молодший науковий співробітник Центру перспективних
соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН
України.

22.

Проблеми виховання дітей мігрантів в Україні.
Чудійович Т.М., здобувач лабораторії психодіагностики
психології імені Г.С. Костюка.

Інституту

23.

До проблеми термінологічного визначення особи вихованця спеціального
навчально-виховного закладу.
Оржаховська А.А., консультант Інституту законодавства Верховної Ради
України.

24.

Форми соціальної нерівності на ринку праці в Україні: проблеми та
перспективи розв’язання.
Плечко С.П., к.філос.н., доцент, вчений секретар Центру перспективних
соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН
України.

25.

Проблеми реформування трудового законодавства України.
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Вурсалова М.М., студентка Таращанського агротехнічного коледжу імені
Героя Радянського Союзу О.О. Шевченка.
26.

Стратегічні напрями удосконалення системи соціального забезпечення
економічно-активного населення.
Поляк Н.О., старший науковий співробітник Центру перспективних
соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН
України.

27.

Пенсійне забезпечення як засіб соціальної підтримки осіб похилого віку в
умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні.
Кривобок Ю.В., к.філол.н., завідувач відділу моніторингу соціальних
процесів Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства
соціальної політики України та НАН України.

28.

Необхідність пенсійної реформи в Україні.
Матвієнко Є.П., аспірантка Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.

29.

Демографічна ситуація і пенсійна реформа.
Сивак А.В., старший науковий співробітник Центру перспективних
соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН
України.

30.

Запровадження обов’язкового медичного страхування як стратегія
майбутнього України.
Бортнік С.В., старший науковий консультант відділу з соціальних питань та
праці Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради
України.

31.

Суїциди як індикатор духовності суспільства.
Івасишин Т., к.б.н., викладач Національної академії Служби безпеки
України.

32.

Реалізація ідей гуманізму у кримінально-виконавчій сфері: світовий досвід
та Україна.
Яцишин М.М., д.ю.н., завідувач, професор кафедри теорії та історії держави
і права Волинського національного університету імені Лесі Українки.

33.

Організаційні форми надання юридичної допомоги у кримінальному
судочинстві.
Таращук О.В., аспірантка Волинського національного університету імені
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Лесі Українки.
34.

Соціально-правовий статус осіб, які відбувають покарання, за виправнотрудовим законодавством України.
Андрущак О.М., аспірантка Волинського національного університету імені
Лесі Українки.

35.

Правовий захист і моральна підтримка засудженого до позбавлення волі як
прояв духовності українського суспільства.
Яцишин Ю.М., студентка Київського національного університету імені
Тараса Шевченка;
Гламазда П.В., головний спеціаліст юридичного відділу апарату
Волинської обласної державної адміністрації.

36.

Европейский опыт реализации прав человека (на примере преодоления
европейским обществом гомофобии и гетеросексизма).
Мусиенко В.И., студент Харьковского государственного технического
университета строительства и архитектуры.

37.

Особливості правового статусу благодійних організацій за римським
правом.
Долгий С.А., аспірант Відкритого міжнародного університету розвитку
людини «Україна».

38.

Благодійність та соціальна політика в Україні: точки перетину.
Петренко Ю.М., науковий співробітник Центру перспективних соціальних
досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України.

39.

Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії.
Ільчук Л.І., к.політ.н., доцент, директор Центру перспективних соціальних
досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України.

40.

Чи потрібний сьогодні соціально відповідальний бізнес?
Анікіна М.І., студентка Подільського державного аграрно-технічного
університету.

41.

Социальная ответственность бизнеса.
Иванищева А.В., старший преподаватель кафедры экономики и управления
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова;
Жмай А.В., студент Одесского национального университета имени
И.И. Мечникова.
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42.

Проблеми соціальної відповідальності бізнесу.
Дяченко О.В., курсант Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

43.

Соціальна відповідальність у сфері господарської діяльності вітчизняних
підприємств.
Коваль З.О., к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу Національного
університету «Львівська політехніка».

44.

О необходимости построения новой парадигмы социального партнерства и
социальной ответственности в Украине.
Гросфельд Е.В., к.полит.н., асистент кафедры политических наук и
международных отношений Таврического национального университета
имени В.И. Вернадского.

45.

Український Червоний Хрест як символ гуманності та милосердя в
незалежній Україні.
Срібна М.А., аспірантка Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова.

СЕКЦІЯ 7

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
(ауд. 301)

Керівники секції:
Соскін Олег Ігоревич, к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри
міжнародної економіки і підприємництва Національної академії
управління, директор Інституту трансформації суспільства;
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.

Можливість зміни соціально-економічної та геополітичної моделі розвитку
України.
Соскін О.І., к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри міжнародної
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економіки і підприємництва Національної академії управління, директор
Інституту трансформації суспільства.
2.

Корпорації та корпоративне управління як важлива передумова подальшого
розвитку економіки України.
Палига Є.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства
та маркетингу у ВПК Української академії друкарства.

3.

Зовнішньоекономічна складова незалежності та суверенітету України.
Губенко В.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності Білоцерківського національного аграрного
університету.

4.

Становлення національної грошової одиниці.
Приступа О.Ю., студентка Львівського національного університету імені
Івана Франка.

5.

Правові основи взаємовідносин Національного банку України з банками.
Іванова Я., студентка Національної академії управління.

6.

Державні запозичення у контексті фінансової стабільності України.
Свердан М.М., к.е.н., завідувач кафедри фінансів Міжгалузевого інституту
управління.

7.

Державний борг та державний кредит у формуванні стратегії розвитку
української держави.
Федоров В.А., аспірант Національного університету „Одеська юридична
академія”, помічник судді Одеського апеляційного господарського суду.

8.

Вплив зовнішнього державного боргу України на економічну безпеку та
незалежність держави.
Печенюк Н.М., аспірантка Національної академії управління.

9.

Проблема наднаціональності міжнародних економічних організацій.
Плахотнюк Н.В., к.ю.н., доцент кафедри господарського права і процесу
Національної академії внутрішніх справ.

10.

Особливості сучасного маркетингу в Україні та світі.
Гуржій Н.М., к.е.н., докторант Донецького національного університету
економіки і торгівлі імені М. Туган –Барановського.
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11.

Стратегічні перспективи розвитку посередницьких послуг в Україні.
Костинець Ю.В., аспірантка Національної академії управління.

12.

Питання системи загального управління в Україні.
Андрющенко І.С., головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного
забезпечення роботи Голови Державного комітету рибного господарства
України.

13.

20-летняя история формирования современного капиталистического уклада:
опыт, последствия и приобретения предшественников.
Жовноватая В.А., студентка Национального технического университета
Украины “Киевский политехнический институт”.

14.

Втрата людського потенціалу: причини та наслідки.
Бурда І.Я., здобувач кафедри економіки підприємства та маркетингу у ВПК
Української академії друкарства.

15.

Інноваційний динамізм розвитку людського потенціалу та його вплив на
соціально-економічні процеси: вимога часу.
Ткачук Р.Л., аспірантка Національної академії державного управління при
Президентові України.

16.

Розвиток людського потенціалу в умовах формування інформаційного
суспільства.
Стефанишин О.В., д.е.н., професор Львівського національного університету
імені Івана Франка;
Стефанишин В., Стефанишин М., здобувачі Львівського національного
університету імені Івана Франка.

17.

Моделювання процесів кількісного відтворення людських ресурсів України
на стратегічну перспективу.
Матвіїшин Є.Г., к.е.н., перший заступник директора Львівського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.

18.

Роль моралі у формуванні та використанні соціально-демографічного
потенціалу.
Біль М.М., к.держ.упр., молодший науковий співробітник Інституту
регіональних досліджень НАН України.

19.

Оплата праці в системі чинників конкурентоспроможності економіки
України.
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Федірко Н.В., к.е.н., провідний науковий співробітник Центру
перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики
України та НАН України.
20.

Споживання як зона повсякденного буття сучасного українця: надбання і
втрати.
Набруско І.Ю., к.філос.н., доцент кафедри соціальних структур і соціальних
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

21.

Вплив економічного доходу на стиль споживання в умовах сучасного
українського суспільства.
Максимова К.А., студентка Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.

22.

Проблема екологічної моралі у сучасному українському суспільстві.
Турчин М.Б., аспірантка Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника.

23.

Необхідна переорієнтація заходів екологічної політики з окремих
компонентів навколишнього природного середовища на створення
інтеграційної екологічної політики.
Матвійчук В.К., д.ю.н., професор, перший проректор Національної академії
управління.

24.

Специфіка видів покарання та санкції за порушення правил охорони та
видобутку надр в різних країнах.
Масько Д.В., здобувач Національної академії управління.

25.

Стан української економічної ментальності в період трансформації
суспільства.
Кучма І.З., аспірантка Української академії друкарства.

26.

Еволюція форм оподаткування.
Зоря О., студентка Національної академії управління.

27.

Основні тенденції розвитку системи оподаткування доходів фізичних осіб в
Україні.
Безпалько І.Р., старший викладач кафедри економіки підприємства та
маркетингу у ВПК Української академії друкарства.

28.

Підвищення ролі місцевих податків і зборів у формуванні місцевих
бюджетів.
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Кушта М., студентка Національної академії управління.
29.

Регіональні кластери як вектор розвитку економіки України.
Базилюк В.Б., викладач Української академії друкарства.

30.

Оцінка стратегічного потенціалу регіонів України (на прикладі Рівненського
регіону).
Олієвська М.Г., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Рівненського інституту Відкритого міжнародного університету розвитку
людини «Україна».

31.

Маркетингові підходи до забезпечення конкурентоспроможності регіонів.
Гнатюк Я.І., здобувач Української академії друкарства, проректор з
навчальної роботи Київського інституту бізнесу і технологій.

32.

Відповідальність за порушення податкового законодавства.
Заярна Ю., студентка Національної академії управління.

33.

Нерівність фінансового розподілу як фактор стагнації економіки.
Шайдурова К., студентка Національної академії управління.

34.

Зміна тенденції витрачання бюджетних коштів на економічну діяльність.
Письменний В.В., к.е.н., викладач кафедри фінансів Тернопільського
національного економічного університету.

35.

Цільові фонди: мета створення, порядок функціонування та ефективність
використання.
Малова О., студентка Національної академії управління.

36.

Напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств.
Яремик Х.Я., старший викладач кафедри обліку і аудиту у ВПК Української
академії друкарства.

37.

Теоретичні підходи до дослідження проблем управління ризиками в
економіці.
Кравченко В.А., к.е.н., завідувач науково-дослідного сектору Центру
економічних досліджень Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.

38.

Становлення інститутів страхування в Україні у період ринкових
трансформацій наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Новікова І.Е., к.е.н., молодший науковий співробітник науково-дослідного
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сектору Центру економічних досліджень
університету імені Тараса Шевченка.

Київського

національного

39.

Оцінка кредитоспроможності позичальника.
Возняк М., студент Національної академії управління.

40.

Економічна свобода в Україні на сучасному етапі розвитку.
Юхта О.І., студент Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана.

41.

Спеціальні інформаційні операції в економічному протиборстві.
Машевська Л.А., аспірантка Волинського національного університету імені
Лесі Українки.

42.

Соціально-політичні моделі формування системи безпеки підприємництва:
до постановки питання.
Марченко Ю.В., к.політ.н., здобувач Національного інституту стратегічних
досліджень.

43.

Енергетична безпека України.
Слесарчук Ю.В., аспірантка Інституту світової економіки та міжнародних
відносин НАН України.

44.

Денуклеаризація України і гарантії безпеки: проблеми та переспективи.
Погорєлова І.С., к.і.н., викладач Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана.

45.

Поточний стан авіаційної галузі як індикатор розвитку України.
Штангрет А.М., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту у ВПК Української
академії друкарства.

46.

Малый бизнес в Украине сегодня.
Грищенко И., Симерецкая В.,
управления.

47.

студенты

Национальной академии

Сучасні підходи до визначення надійності функціонування малих
підприємств.
Онещак О.Я., старший викладач кафедри економіки підприємства та
маркетингу у ВПК Української академії друкарства.
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48.

Розвиток фермерських господарств в сучасних умовах господарювання.
Мохненко А.С., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Херсонського державного університету.

49.

Українські стратегії майбутнього.
Гурніцька В.Ю., студентка Національного університету «Острозька
академія».

50.

Стратегія України у ХХІ столітті: зростання або розвиток?
Пильтяй О.В., к.е.н., доцент, докторант Київського національного
торговельно-економічного університету.

51.

До стратегії економічного розвитку України в сучасних умовах.
Александров М.П., к.е.н., доцент кафедри гуманітарних наук Львівської
національної академії мистецтв.

СЕКЦІЯ 8

ЕТИЧНІ ЕТАЛОНИ УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ
(ауд. 502)

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

1.

Інноваційна модель розвитку теоретичних засад прикладної етики.
Аболіна Т.Г., д.філос.н., професор кафедри етики, естетики та культурології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2.

Мистецтво і трансформаційні процеси в культурі сучасної України.
Бровко М.М., д.філос.н., професор кафедри суспільних наук Національної
музичної академії імені П.І. Чайковського.

3.

Етична соціалізація в процесі парламентської діяльності.
Василевська Т.Е., д.держ.упр., професор кафедри філософії та методології
державного управління Національної академії державного управління при
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Президентові України.
4.

Досвід викладання прикладної етики в системі бізнес-освіти.
Заболотний В.М., к.е.н., ректор Міжнародного інституту бізнесу.

5.

Справедливість як духовно-практична цінність вітчизняного буття.
Ситниченко Л.А., к.філос.н., старший науковий співробітник Інституту
філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

6.

Мораль і політика: сьогодення та майбутні стратегії.
Усов Д.В., к.філос.н., доцент кафедри гуманітарних та соціальних наук
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС
України.

7.

Соціальний капітал та етика бізнесу: проблеми та перспективи розвитку.
Дерев’янко Т.М., к.філос.н., доцент кафедри філософії Київського
національного університету імені Вадима Гетьмана.

8.

Проблеми формування толерантності у професійній діяльності педагога.
Молчанова А.О., к.пед.н., старший науковий співробітник відділу виховних
систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України.

9.

Перспективи розвитку організаційної культури в Україні: стратегії та
механізми.
Заболотна В.О., к.філос.н., заступник декана факультету психології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

10.

Морально-духовні цінності та етичні стандарти у вищій школі.
Гузік Т.А., к.пед.н., завідувач кафедри іноземних мов Київського
національного університету імені Вадима Гетьмана.

11.

Українське мистецтво і світовий художній простір: до проблеми інтеграції.
Покотило Г.М., доцент кафедри гуманітарних наук Львівської академії
мистецтв.

12.

Время собирать камни.
Ярош Л.А., к.филос.н., доцент кафедры философии и методологии науки
Одесского национального политехнического университета.

13.

Роль прикладної етики в сучасному українському суспільстві.
Пітякова Т.С., старший викладач кафедри філософії
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Київського

національного університету імені Вадима Гетьмана.
14.

Етичний кодекс у вищій школі.
Дерев’янко А.С., викладач кафедри іноземних
національного університету імені Вадима Гетьмана.

мов

Київського

15.

Аксіологічний вимір педагогіки партнерства в українській вищій освіті.
Машкова І.М., старший викладач кафедри іноземних мов Київського
національного університету імені Вадима Гетьмана.

16.

Принципи побудови сучасного курсу етики.
Акімова Д.С., аспірантка Московського державного університету імені
М.В. Ломоносова.

17.

Homo urbanus як новоутворення суб’єктивності в умовах сучасного
суспільства.
Олінкевич В.І., аспірант Львівського національного університету імені
Івана Франка.

18.

Мораль в сучасному суспільстві: затребуваність часом.
Дикань Т., студентка Національної академії управління.

19.

Яким чином існує мораль сьогодні.
Романець А.Ю., студентка Запорізького національного університету.

20.

Етичний аспект проблеми відновлення соціального капіталу в українському
суспільстві.
Ланова О., студентка Київського національного університету імені Вадима
Гетьмана.

21.

Кризовий стан моралі в українському суспільстві: ризики та перспективи.
Захаров М., студент Київського національного університету імені Вадима
Гетьмана.

22.

Гуманістична та авторитарна етика.
Кропивницька В., студентка Київського національного університету імені
Вадима Гетьмана.

23.

Мистецтво бути людиною.
Поліщук Т., студентка Київського національного університету імені Вадима
Гетьмана.
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24.

Мистецтво спілкування й етика службових стосунків.
Майборода А., студентка Київського національного університету імені
Вадима Гетьмана.

25.

Г. Йонас: етика відповідальності як етика майбутнього.
Максименко Н., студентка Київського національного університету імені
Вадима Гетьмана.

26.

Патріотизм як духовно-практична цінність та громадянська етика.
Гарбар О., студент Національної академії управління.

27.

Знаково-символічний та морально-етичний характер обрядів та ритуалів.
Бойко Л., Швець О., студенти Національної академії управління.

28.

Імідж ділової людини: етико-естетичні виміри.
Євтушенко К., студент Національної академії управління.

29.

Бізнес і реклама: морально-етичні аспекти взаємодії.
Бандурович А., студентка Національної академії управління.

30.

Цивілазційна роль етики бізнесу в конкуретній боротьбі.
Чекамов Є., студент Київського національного університету імені Вадима
Гетьмана.

31.

Ситуація людини як етична проблема.
Кушта М., студентка Національної академії управління.

32.

Дискурсивна етика як етика відповідальності.
Шайдурова К., студентка Національної академії управління.
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ДЛЯ НОТАТОК
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