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Секція 1 
СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: 

СОЦІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Слющинський Б.В. 
(Маріупольський державний університет) 
Вплив національної ідентичності на управління в державному 
секторі 
 
Макаренко В.А. 
(Дніпровський національний університет ім. О. Гончара) 
До питання про евристичні можливості стратегій соціологічних 
досліджень в контексті управління реформами в українському 
суспільстві 
 
Петренко-Лисак А.О. 
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) 
Управлінський потенціал тактичного урбанізму 
 
Калинець К.С. 
(Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи») 
Еволюційні передумови розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності 
 
Зелінська М.І. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Нові «старі» ідеї переформатування напівпрезидентської форми 
правління в Україні на історичному досвіді 1991-1995 років 
 
Білоног Ю.С. 
(Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана) 
Індикатори оцінки соціальної звітності компаній в контексті 
соціологічного дослідження практик корпоративної соціальної 
відповідальності в Україні 
 
Мальована В.О. 
(Управління пенсійного фонду України в Жовтневому районі 
м. Маріуполя) 
Проблеми легалізації заробітної плати та трудових відносин в 
Україні 
 
Шабанова М.О.  
(Управління Пенсійного фонду України в Кальміуському районі 
м. Маріуполя) 
Складові ефективного механізму реалізації регіональної політики 
держави 



Секція 2 
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА, СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ І СОЦІАЛЬНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ 
Семенець-Орлова І.А. 
(Національний авіаційний університет, м. Київ) 
Управлінська культура як фактор організаційного розвитку 
державних установ 
 
Білецька Т.В. 
(Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) 
Соціальний успіх: особливості досягнення у сучасному 
суспільстві 
 
Тарасенко О.Ю. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Організаційна культура як важлива складова інноваційного 
потенціалу галузі 
 
Малярчук Н.Г. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Російське населення в етнічному соціальному просторі УСРР в 
період українізації 20-30-ті рр. ХХ ст. 
 
Николаєва В.І.  
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Використання мобільних технологій у повсякденному житті 
 
Никифоренко А.Р. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Національна ідентичність в умовах зовнішньої агресії 
 
Ілішова О.М.  
(Бердянський державний педагогічний університет) 
Соціальні конфлікти у вимірі проблем сучасного соціуму 
 
Трифонов А.Н., Зыбцев В.Н. 
(Макеевский экономико-гуманитарный институт, г. Краматорск) 
Значение языка в процессе формирования национально-
этической идентичности индивида 
 
Стрижакова А.Ю. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Нові ідеї та напрями розвитку транскордонного співробітництва  
між державами у контексті сучасної суспільно-гуманітарної 
проблематики 



 
Ребро Д.Л.  
(Донецький державний університет управління м. Маріуполь) 
Роль соціальних комунікацій в інформатизації ВНЗ  
 
Суровцева І.Ю., Одорошенко С. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Роль соціального конфлікту в організаційному розвитку 
 
Охріменко А.М. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Особливості міжособистісної взаємодії в рамках сім’ї як 
соціального інституту 
 



Секція 3 
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА СОЦІОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Туренко О.С. 
(Донецький юридичний інститут, м. Кривий Ріг) 
Цивілізаційний потенціал «духовного життя» міста – трактування 
Хосе-Ортеги і Гасета 
 
Голиков А.С. 
(Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина) 
Возможности трансформации парсонсовской концептуализации 
типовых переменных в рамках социологии знания 
 
Демичева А.В. 
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 
Соціологія міжнародних відносин: предметне поле та структурно-
змістовна наповненість галузі 
 
Никифоренко Н.О. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Проблеми соціологічного вимірювання патріотизму 
 
Скок Н.С. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Часовий профіль українського суспільства 
 
Горбов В.В. 
(Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана) 
Характеристики практик повсякденності в умовах кризового 
суспільства 
 
Горбачов А.В. 
(Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. 
Сковороди) 
Споживча поведінка як маркер соціальної нерівності 
 
Руденко Д.  
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Публічний простір міста та його соціальні властивості 



Секція 4 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
Копилова С.В. (Херсонський державний університет) 
Проблема модернізації професійної вищої освіти в сучасній 
соціокультурній ситуації 
 
Ключова Л.М. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Нові ідеї розвитку професійної етики педагогічних працівників 
 
Мальцева О.В. 
(Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь) 
Університет третього віку в м. Маріуполі: стан розвитку та 
перспективи 
 
Сікорська І.М.  
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Глобалізаційні виклики сучасної освіти як чинник соціальних 
трансформацій 
 
Сич Т.В. 
(Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. 
Старобільськ) 
Перспективні напрямки у проблематиці сучасних досліджень 
галузі управління освітою 
 
Сервачак О.В., Коваленко І.І. 
(Донецький національний технічний університет, м. Покровськ) 
Профорієнтаційна робота як інструмент підвищення навчальної 
мотивації студентської молоді 
 
Суровцева І.Ю. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Креденціалізм: сучасні протиріччя освітнього простору 
 
Весельська М.В.  
(Національна академія державного управління при Президентові 
України, м. Київ) 
Формування змін структури професійної діяльності державних 
службовців у сфері освіти 
 
Попова Г.О. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Створення умов для впровадження сучасної системи підготовки та 
перепідготовки управлінських кадрів 



Секція 5 
ТРЕТІЙ СЕКТОР ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ: СЦЕНАРІЇ 

ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ РЕФОРМ 
 
Чечель А.О., Щетина Н.І. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Розвиток молодіжних консультативно-дорадчих структур як 
інструменту соціалізації територіальних громад 
 
Костючков С.К. 
(Херсонський державний університет)  
Структури третього сектору й територіальні громади: 
співробітництво в ім’я демократії 
 
Верительник С.М. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Участь громадськості у формуванні місцевої політики 
 
Решетов В.М.  
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Актуальні питання співпраці органів місцевої влади і громади 
 
Тимчук Л.М. 
(Кальміуська районна адміністрація Маріупольської міської ради) 
Асоціації та інші форми добровільного об’єднання органів 
місцевого самоврядування 
 
Бородуліна В.В. 
(ГО «Маріупольська спілка молоді») 
Организация взаимодействия Мариупольской территориальной 
громады и представителей третьего сектора в условиях эскалации 
военного конфликта 
 
Зайцева Н.Л. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Представницькі органи місцевого самоврядування та громади. 
Проблеми взаємодії 
 
Хотнянська І.Р. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Антикорупційна активність громадянського суспільства як 
складова протидії корупції в Україні 
 



Секція 6 
АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В 

СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
Корнещук К.К. 
(Одеський національний політехнічний університет ) 
Рівні підготовки соціальних працівників за кордоном 
 
Лазарева А.О. 
(Одеський національний політехнічний університет) 
Роль соціального працівника в процесі соціалізації обдарованих 
дітей у шкільному середовищі 
 
Зубченко С.В., Тимошенко Н.Є. 
(Київський університет імені Бориса Грінченка) 
Соціальна підтримка дітей, які виходять з-під опіки до 
самостійного життя 
 
Коротков С.Ю.  
(Макіївський економіко-гуманітарний інститут м. Краматорськ) 
Социальное сиротство:  проблема современной Украины 
 
Марінова Г.М. 
(Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь)  
Шляхи вирішення проблем самотніх літніх людей 
територіальними центрами соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) 
 
Мальцева О.В., Боднар О.Ф. 
(Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь) 
Соціальна адаптація та реабілітація людей похилого віку як 
складова ресоціалізації 
 
Мальцева О.В., Іванова К.О. 
(Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь) 
Особливості діяльності благодійних організацій в Україні 
 
Сергієнко С.Ю.  
(Донбаський державний технічний університет, м. Лисичанськ) 
Соціальна робота: етико-психологічний аспект 
 
Чаплик М.М. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Перспективи соціальної роботи в умовах впровадження пробації в 
Україні 



 
Vlasenko H. 
(Donetsk State University of Management, Mariupol) 
The human rights concepts and genesis in the social protection 
discourse 
 
Scholey V. 
(Donetsk State University of Management, Mariupol) 
EVS volunteering as a youth movement. The issues of integration and 
adaptation of EVS volunteers 
 
Мелешко Л.А. 
(Билбасівська ЗОШ Слов’янського району) 
Девіантна поведінка у шкільному середовищі 
 
Николаєва В.І., Третяк Є. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Окремі аспекти сучасної соціальної політики в Україні 
 
Суровцева І.Ю.,Юрченко Ю. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Медико-соціологічні дослідження якості надання медичної 
допомоги в закладах охорони здоров’я 
 
Трахова Д.В. 
(Київський університет імені Бориса Грінченка) 
Актуальні проблеми людей похилого віку в Україні 
 
Кацаран О.Ф. 
(Приазовский государственный технический университет, 
г. Мариуполь) 
Направления социальной работы в Украине на современном этапе  
 
Татай Э. 
(Общественная организация «Мариупольський союз молодёжи») 
Социальные услуги в оценках клиентов социальных служб города 
Мариуполь (по материалам социологического исследования) 
 
Тихонов В.  
(ГО «Маріупольська спілка молоді») 
Потреби громади міста Маріуполь у соціальних послугах (за 
матеріалами соціологічного дослідження) 
 
Ісаєва В.Ю.  
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 



Насильство над дітьми як соціальна проблема 
 
Павлюкова О.І.  
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Проблема бідності в сучасному українському суспільстві 



Секція 7 
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ 

ОСІБ, ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ ВОЇНІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ 
 

Попов В.Ж. (Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ) 
Соціальна адаптація в умовах війни: історичний аспект 
 
Титаренко Д.М., Титаренко О.О.  
(Донецький юридичний інститут, м. Кривий Ріг) 
Воєнний досвід дітей Донбасу: виклик для суспільства 
 
Мазіна Н.Є. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Соціальна ексклюзія серед ВПО: прояви та шляхи подолання 
 
Романуха О.М. 
(Донецький національний університет економіки і торгівлі 
ім. М. Туган-Барановського) 
Проблеми соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на 
прикладі м. Кривий РІг (кейс-стаді громади вимушених 
переселенців м. Кривий Ріг) 
 
Іванова В.В., Пучніна А.О. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Ефективність державної політики у сфері соціального захисту 
воїнів АТО 
 
Ляшова Г.С. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь)  
Проблеми соціальної адаптації демобілізованих воїнів АТО 
 
Дуля А.В., Веретенко Т.Г. 
(Київський університет імені Бориса Грінченка) 
Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції 
 
Бойко Г.І. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Проблеми соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб у 
Маріуполі  
 
Культенко І. 
(Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь) 
Аналіз психологічних заходів, направлених на профілактику та 
корекцію посттравматичного стресового розладу (ПТСР) у дітей-
переселенців 



 
Ткачова Н., Носачова Ю. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Проблеми та перспективи адаптації й інтеграції ВПО до 
приймаючої громади міста Маріуполя (за матеріалами 
соціологічного дослідження) 
 
Nykolaieva D. 
(National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute») 
The social support system IDPs in Ukraine 
 
Голубенко Л.О. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Проблема захисту права власності на майно внутрішньо 
переміщених осіб 



Секція 8 
ПЕРЕМІЩЕНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ: ПЕРСПЕКТИВИ 

ІНТЕГРАЦІЇ ДО ПРИЙМАЮЧИХ ГРОМАД 
 
Хриков Є.М.  
(Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, 
м. Старобільськ) 
Напрями інтеграції переміщених вищих навчальних закладів до 
приймаючих громад 
 
Василець О.І. 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут ім. І. Сікорського») 
Проблема інтеграції об’єднань до приймаючих структур як питання 
взаємного пошуку відповідних референцій: глобалізаційні 
контексти 
 
Куниця Г.В., Ємельяненко К.С. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Соціальна адаптація внутрішньо переміщених студентів та ВНЗ в 
сучасних умовах та реаліях життя 
 
Венжега К.О. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Професійні та освітні перспективи студентства очима 
першокурсників (за результатами соціологічного дослідження у 
ДонДУУ) 
 
Чаленко К.І. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Переміщені вищі навчальні заклади: проблеми та перспективи 
інтеграції 
 
Кисіль А.А. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Студентське самоврядування: очікування молоді та існуючі реалії 
(на прикладі переміщених ВНЗ) 
 
Мілушева А.І. 
(Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) 
Проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників (на прикладі студентів спеціальності «Соціальна 
робота» ДонДУУ) 

 


