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Секція № 1. СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМ 

СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Керівник – д. соц. н., проф. Бурега В.В. 

Секретар – к. соц. н., доц. Саппа Г.-М.М. 
 

Агаларова К. А., НТУ «ХПІ» 

Співвідношення понять «політична соціалізація» та «політичне 

виховання» в контексті дослідження політико-ідеологічної ідентифікації 

Байдак Т. М., НТУ «ХПІ» 

Традиційний та сучасний підходи до визначення кар’єри як соціального 

феномену  

Бірюкова М. В., НТУ «ХПІ» 

Апгрейд поняття «регіон»: пошук соціологічних вимірів 

Болотова В. О., НТУ «ХПІ» 

Показники успішності кар’єрного просування викладачів вищих 

навчальних закладів 

Бурега В. В., НТУ «ХПІ» 

Нарис соціології держави 

Бутиліна О. В., Харківський національний університет внутрішніх справ  

Професійна поведінка студентської молоді 

Вакуленко С. М., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Вибір споживачів як креативна дія 

Гераськіна О. С., НТУ «ХПІ» 

Кадрова безпека як соціальне явище 

Гонеєва К. В., Гейдельбергський університет ім. Рупрехта,  

Гейдельберг, Німеччина 

Особливості соціальної проблематики монофункціональних міст Донбасу 

Григор’єва С .В, НТУ «ХПІ» 

Професійна адаптація випускників технічних ВНЗ 

Гузьман О. А., Харківський національний університет внутрішніх справ 

Національна ідентичність як соціокультурний феномен 

Дєгтяр О. А., Харківський національний університет міського господарства 

ім. О.М. Бекетова 

Соціологічні аспекти аналізу проблем функціонування і розвитку 

механізмів державного регулювання соціальної сфери в Україні на 

регіональному рівні 



 

Дрожанова О. М., Національний університет кораблебудування 

ім. адмірала Макарова, Миколаїв 

Інституціональні особливості громадської думки 

Екимова М. А., НТУ «ХПИ» 
Критерий возраста в реформировании системы высшего образования 
Украины 

Жердецька А. Г., Харківський національний університету ім. В.Н. Каразіна 
Проблема соціально-екологічних ризиків у сучасному суспільстві 

Клименко О. Ю., Харківська державна академія культури 
Особливості визначення нетипового дитинства в кризових ситуаціях у 
вітчизняному законодавстві 

Козлова О. А., НТУ «ХПІ» 
Інформаційна нерівність в сучасному суспільстві 

Ляшенко Н. А., НТУ «ХПИ» 
Причины пропусков студентами учебных занятий 

Мазіна Н. Є., Донецький державний університет управління, Маріуполь 
Соціальна адаптація особистості в умовах суспільних трансформацій: 
концептуальна структура вимірювань й показників 

Макаренко А. С., Частная высшая художественная школа искусства и рекламы 
«Orange Factory», Прага, Чехия 

Взаимосвязь организационной культуры и стратегии организации 

Николаєва В. І., Донецький державний університет управління, Маріуполь 
Проблеми впровадження адресних механізмів соціального захисту 
населення в Україні 

Саппа Г.-М. М., НТУ «ХПІ», 
Саппа М. М., Харківський національний університет внутрішніх справ 

Професійна орієнтація як навчальний предмет шкільної програми 

Скок Н. С., Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна 
Соціологічний контекст поняття «хронотоп» 

Чернецька Т. М., НТУ «ХПІ»  
Особливості проведення гендерного аудиту вищого навчального закладу  



 

Секція № 2. РОЗВИТОК СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: 

ПОЛІТОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА 

Керівник – к. філ. н., доц., Семке Н.М.  

Секретар – асистент Манойло Д.О. 

Безкоровайна М. М., Максимець В. Є., Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Інформаційно-аналітична діяльність як ключовий елемент 

функціонування сучасного зовнішньополітичного механізму провідних 

країн світу 

Голованов Б. Д., НТУ «ХПИ» 

Современные альтернативы украинской идентичности 

Коновалов С. В., НТУ «ХПИ» 

К вопросу о применимости европейской модели национального 

государства в реформировании политической системы Украины 

Малявин Е. В., НТУ «ХПИ», 

Литовченко А. Д., Харьковский Национальный университет им. В.Н. Каразина 

Политические партии Украины в электоральной кампании 2015 года: 

итоги и перспективы 

Манойло Д. О., НТУ «ХПІ» 

Визначення політичної опозиції: фактор української політики 

Никифоренко Н. О., Донецький державний університет управління, Маріуполь; 
Никифоренко А. Р., Донецький державний університет управління, Маріуполь 

Перспективи розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб: 
самоорганізація чи патерналізм? 

Садовська А. О., НТУ «ХПІ» 
Перші кроки молодих інженерів на ринку праці України 

Семке Н. М., НТУ «ХПІ» 

Гендерна асиметрія української політики  

Суровцева И. Ю., Донецкий государственный университет управления, 
Мариуполь  

Организационный нарратив: новые идентичности перемещённых вузов  

Фролов В. М., НТУ «ХПИ» 

Место современной Украины в глобальных пертурбациях (во взглядах 

отечественных и российских политологов-алармистов) 


