ЗВІТ
про наукову роботу
кафедри теорії та практики управління
у 2014 році

Вступ.
Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу.
Кафедра теорії та практики управління була створена Наказом №1-207
від 08 липня 2013 року. Наукова робота кафедри за звітний період була
спрямована на проведення наукових досліджень із звітами у формі
монографій, наукових статей, тез до виступів на Всеукраїнських та
міжнародних конференціях. Особливу увагу було приділено науководослідній роботі зі студентами, які були залучені як до участі у конференціях
та олімпіадах, так і до виконання госпдоговірної теми.
Окрема частина наукової роботи кафедри пов’язана із постійним
удосконаленням навчального процесу і наукової роботи студентів.
Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з
навчальним процесом.
1.1
Підготовка кандидатів та докторів наук
1.

Пашов Р.І. захистив дисертацію за темою «Бюрократія та бюрократизм в
хронотопі освіти» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.21
Національного технічного університету України «КПІ». Відповідно до
рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2014 року здобув науковий
ступінь кандидата філософських наук. Наказ МОН № 792 від 04.07.2014
року.
За звітний період відкриття спеціалізованих вчених рад не було.
1.2 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом
Загальна кількість нових курсів – 3.
Так, розроблено курси:
«Соціальна інженерія» (доц. Мельниченко А.А., проф. Мервінський О.І.)
«Інформаційна безпека» (проф. Архипов О.Є., доц. Архипова Є.О.)
«Основи електронного урядування» (проф. Чукут С.А.)
За звітний період відбулося перероблення та доповнення навчальних
та робочих навчальних програм курсів «Управління інформаційними
зв’язками» (Войтко С.В., Божок О.І.), «Управління змістом робіт» (Пашов
Р.І., Божок О.І.), «Теорія організації» (Архипова Є.О.), «Керівник
адміністративної служби» (Пашов Р.І., Божок О.І.), «Техніка
адміністративної діяльності: Ч 1. Корпоративна культура» (Іщенко А.М.,
Божок О.І.), «Техніка адміністративної діяльності: Ч 2. Зв’язки з
громадськістю» (Польська Т.Д.), «Основи сталого розвитку» (Нерсесян Г.А.,
Іщенко А.М.), «Чинники успішного працевлаштування» (Іщенко А.М.),
«Основи наукових досліджень» (Мельниченко А.А.).

За звітний період було розроблено нові навчальні та робочі навчальні
програми курсів «Соціологія державної служби» (Пашов Р.І., Божок О.І.),
«Соціологія державного управління» (Пашов Р.І., Божок О.І.),
«Інтелектуальна власність» (Дергачов Є.В.), «Захист прав споживачів»
(Дергачов Є.В.), «Соціальна інженерія» (Мервінський О.І.), «Інформаційна
безпека» (Архипов О.Є., Архипова Є.О.), «Основи електронного урядування»
(Чукут С.А.).
До методів удосконалення навчального процесу і наукової роботи студентів,
які застосовуються викладачами кафедри можна віднести наступні:
– Проведення 4 ділових ігор у вигляді комунікативних кампаній: «Здай
кров – врятуй життя!», «Просування позитивного іміджу кафедри
теорії та практики управління», «Альтернативна бібліотека «Вежа»,
«Працевлаштування випускників спеціальності «Адміністративний
менеджмент» (проф. Чукут С.А.)
– застосування мультимедійних проекторів для проведення лекційних
занять, що сприяє більшій наочності викладеного матеріалу (зокрема,
застосовується на курсі «Основи сталого розвитку», викладач
Нерсесян Г.А.; «Техніка адміністративної діяльності», ст.викладач
Іщенко А.М.);
– Продовжено роботу з інтеграції навчального процесу та сучасних
інформаційних технологій. Для проведення контролю та самоконтролю
знань студентів на базі Інтернет-порталу onlinetestpad.com розроблено
більше 15 онлайн-тестів з дисциплін «Теорія організація», «Основи
менеджменту», «Логіка». Навчальні тести розміщені у вільному
доступі і містять додаткову інформацію, що покращує рівень розуміння
матеріалу студентами;
– наповнення навчального матеріалу цікавими та актуальними для
студентів фактами у контексті досліджуваної теми (наприклад,
«Управління трудовими ресурсами» проф. Войтко С.В.);
– підготовка студентами доповідей на обрані теми з наведенням
прикладів роботи реальних вітчизняних та зарубіжних підприємств
(зокрема, це пов’язано із викладанням фахових дисциплін, пов’язаних
із управлінням для магістрів – «Керівник адміністративної служби»,
«Управління трудовими ресурсами») чи підтвердженням розповіді
статистичними даними, результатами соціологічних опитувань,
рейтингів міжнародних індексів (курс «Основи сталого розвитку»)
тощо;
– проведення пар у формі ділових ігор. Це надає змогу змоделювати
реальну картину діяльності менеджерів при настанні певної
управлінської ситуації; формує у студентів навики оцінювання
альтернативних варіантів; навики прийому певних рішень відповідно
до поставленої мети та визначених цілей у реальному навчальному

процесі
(зокрема,
використовується
на
курсах
«Керівник
адміністративної служби» та «Техніка адміністративної діяльності»);
– заохочення студентів до обговорень, дискусій, проведення дебатів, що
сприятиме вмінню працювати в команді та розвитку комунікативних
вмінь, що особливо важливо для майбутніх менеджерів.
До напрямів практичного плану, що здійснюються на кафедрі, та
направлені на інтеграцію наукової роботи та навчального процесу належать:
– залучення студентів до проходження виробничої / управлінської практики
щорічно, що сприяє отриманню не тільки теоретичних, а й практичних
навиків роботи у організаціях.
До вагомих прикладів впровадження результатів розробок викладачами
кафедри теорії та практики управління у навчальний процес є розробка
методології розрахунку основних індексів соціально-інституціональної
складової сталого розвитку регіонів України, яка дозволяє створити рейтинги
регіонів, що можуть бути використані для здійснення управлінської
діяльності на всіх рівнях. Розроблена методологія та результати проведених
досліджень за даним напрямом лягли в основу курсу для магістрів «Основи
сталого розвитку».
Методологічні та методичні розробки проведених соціологічних
досліджень НДЦ ПС «Соціоплюс» (викладачі Мельниченко А.А.,
Іщенко А.М, Лазарєва С.В.) застосовуються при викладанні курсу
«Методологія соціологічних досліджень» та «Кількісні методи соціологічних
досліджень».
1.3

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів,
молодих учених
Науковий семінар – 1.
Професор Войтко С.В. проводить науковий семінар з актуальних питань
сучасної науки для аспірантів та студентів.
Госпдоговірні теми, до виконання яких були залучені студенти – 3
оплатою праці був залучений 1 студент, без оплати праці – 33 студентів).

(з

Госпдоговірні теми:
1. Госпдоговірна тема за договором №11/12 від 11.12. 2013 року з
надання послуг з організаційного, методичного та аналітичного
забезпечення соціологічного дослідження щодо вивчення громадської
думки (опитування) з питання доброї відомості торгової марки «Дім
кави»
До виконання даної госпдоговірної теми з оплатою праці залучено студентку
Зезенько Людмилу Олегівну (СЛ-81м).

без оплати праці залучені наступні студенти:
1. Демченко Вероніка СЛ-21
2. Козіна Ірина СЛ-11
3. Кіщук Тетяна СР-01
4. Коренєва Анна СР-01
5. Томіліна Екатерина СЛ-11
6. Мороз Анна СЛ-11
7. Ярошик Анастасія АМ-43
8. Демарьов Олександр АМ-43
9. Солопій Микола СП-03
10.Шуляк Максим СЛ-11
11.Литвин Наталья АМ-12
12.Мельник Богдана АМ-12

2. Госпдоговірна тема за договором №1-14 від 15.07.2014 року з надання
послуг інформаційного забезпечення проведення фокус-групових
досліджень у м.Києві
До виконання даної госпдоговірної теми без оплати праці були залучені
наступні студенти:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Боровикова Ольга СЛ- 81м
Назаренко Анастасія АМ-31
Калінченко Людмила АМ-92
Коновал Марія АМ-31
Савенко Люда
АМ-43
Коренева Анна СР-01
Данилова Алена СЛ-11

3. Госпдоговірна тема за договором №1 від 23.10.2014 року з надання
послуг методичного та аналітичного забезпечення екзит-полу в
Територіальному виборчому окрузі №17
До виконання даної госпдоговірної теми без оплати праці були залучені
наступні студенти:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Шевченко Катерина
АМ-43
Ковальов В’ячеслав
АМ-43
Мельник Богдана АМ - 12
Сільченко Ліда АМ - 12
Приходько Аліна АМ - 11
Фулей Ярослава АМ - 11
Юсин Марина
СР - 02

8. Дяк Катерина
СП-41с
9. Боровикова Ольга СЛ - 81м
10.Москаленко Олександр АМ-94
11.Сердюк Ксенія АМ-43
12.Зінчук Вікторія АМ-12
13.Шуляк Максим СЛ-11
14.Коренєва Анна СР-01
Ініціативні теми, до виконання яких були залучені молоді вчені – 2.
До виконання ініціативної теми «Соціальна інженерія як фактор сталого
розвитку суспільства» (науковий керівник Мельниченко А.А.)
без оплати праці залучено викладачів кафедри Мельниченко А.А.,
Іщенко А.М., Лазарєву С.В., Нерсесяна Г.А.
До виконання ініціативної теми «Вплив електронного урядування на
суспільні трансформації» (науковий керівник Чукут С.А.)
без оплати праці залучено викладачів кафедри Чукут С.А., Божок О.І.,
Архипова Є.О., Пашов Р.І.
Кількість публікацій тез доповідей студентів самостійно під керівництвом
викладачів кафедри – 50
Кількість публікацій студентів у співавторстві з викладачами кафедри – 3
До роботи у Науково-дослідницькому центрі прикладної соціології
«Соціоплюс» залучено магістра Зезенько Людмилу Олегівну (гр.СЛ-81м).
Викладачі кафедри (Мельниченко А.А., Іщенко А.М.) протягом 2014
року брали участь у щомісячному науково-методичному семінарі World data
center for geoinformatics and sustainable development «Аналіз глобального
розвитку».
Викладач Войтко С.В. отримав звання «Викладач-дослідник-2014»
Участь у олімпіадах
1) Викладач Архипова Є.О. брала участь в підготовці університетської
олімпіади з логіки – 24.12.2013 – організація, розробка завдань,
проведення, перевірка робіт – 100% внесок. Кількість учасників – 10
осіб
2) Викладач Архипова Є.О. Всеукраїнська студентська олімпіада з
культурології (ІІ тур); 02-04.04.2014 - організаційні заходи (у складі
великого оргкомітету).

3) Викладач Мельниченко А.А. - Всеукраїнська олімпіада з дисципліни
«Стратегічне управління» - підготовка студентки Порпленко Я.І.
Участь у конкурсах студентських наукових робіт, грантах, кількість
переможців з прикладами робіт, що були нагороджені:
Всеукраїнський конкурс студентських НДР: «Рушай у віртуальну магістраль
нескінченних можливостей твого майбутнього бізнесу» За сприянням
Польської фундації – Бондаренко Є. «Надання електронних послуг студентам
НТУУ «КПІ»». Науковий керівник – Чукут С.А.
2. Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за
пріоритетними напрямами
Дослідження за держбюджетними темами на кафедрі за звітний період не
проводились.
Госпдоговірні дослідження – 3.
Науковий керівник – к.філос.н., доц. Мельниченко А.А.
Конкретний кінцевий результат (характеристика створеного продукту) – нова
методика організації соціологічного дослідження щодо вивчення громадської
думки, що включає в себе:
- Розроблений соціологічний інструментарій (анкету);
- Проведення інструктажу інтерв’юерів щодо правил проведення
опитування;
- Комп’ютерна обробка отриманої інформації;
- Підготовка звіту за проведеним дослідженням;
- Презентація результатів.
До виконання долучались 9 студентів, в тому числі 1 студент з оплатою
праці.
Докладно в Додатку №4.
Ініціативне дослідження – 2.
Назва дослідження «Соціальна інженерія як фактор сталого розвитку
суспільства»
Науковий керівник – к.філос.н., доц. Мельниченко А.А.
Основні отримані результати:
Опубліковані монографії – 2.
Кількість тез доповідей на конференціях – 5.
Назва ініціативної теми «Вплив електронного урядування на суспільні
трансформації» (науковий керівник Чукут С.А.)
Докладно у Додатку №4.
4. Міжнародне наукове співробітництво
На факультеті соціології і права працює Міжнародний офіс, створений
за Наказом №3010/6 від 15.04.2014 року.

За час створення Міжнародний офіс брав участь у наступних заходах:
1. Участь у міжнародному рейтингу університетів U-Multirank/ Факультет
соціології і права взяв участь у формуванні даного переліку,
сформувавши необхідне наповнення за напрямком підготовки психологія, на основі Кафедри психології і педагогіки та магістерської
підготовки «Соціальна робота» Кафедри соціології.
2. Міжнародний офіс ФСП спільно з Міжнародними офісами ВПІ та ФЛ,
за підтримки Відділу міжнародних проектів НТУУ «КПІ» та
Посольства Бразилії в Україні 23 жовтня 2014 року взяли участь у
семінарі, присвяченому життєвому шляху та творчості бразильської
письменниці з українським корінням Кларісе Ліспектор, що відбувся у
Залі Вченої Ради НТУУ «КПІ». Факультет соціології та права в особі
художнього керівника мистецького гуртка «Метаморфози» Зосі
Вадимівни Кайс представили театралізовану фантазію «Як це
називається?». Від студентів ФСП у виставі також взяли участь
Михальчук Анастасія, Мартинюк Валерія, Кисельова Ольга, Дємєхін
Данило, Кузьменко Ігор.
3. 30-31 жовтня 2014 року у НТУУ «КПІ» пройшов міжнародний форум
«Взаємодія вищих навчальних закладів, влади та бізнесу задля сталого
розвитку суспільства». На даному форумі Мельниченко А.А. виступив
з доповіддю «Управлінські механізми боротьби із соціальними
загрозами сталого розвитку суспільства», а викладач Іщенко А.М. із
доповіддю «Роль соціальних інститутів у забезпеченні сталого
розвитку суспільства»
4. 11 - 21 жовтня 2014 року на запрошення Університету м.Хуейчжоу
(провінція Гуандун, КНР) та Гуандунського союзу з міжнародного
науково-технічного співробітництва відбулося відрядження делегації
НТУУ «КПІ» та Наукового парку «Київська політехніка». Від ФСП в
делегацію входила викладач кафедри інформаційного права і права
інтелектуальної власності – Юдкова К.В.
5. 20 листопада 2014 року відбулася публічна лекція для студентів ФСП
на тему: «Мистецтво та політика – ізраїльський погляд» Професорки
Дани Аріелі – декану факультету дизайну Холонського інституту
технологій
Викладач кафедри Мельниченко А.А. та аспірантка Жовновата В. А. взяли
участь у 2й Міждународній міждисциплінарній конференції молодих вчених
«Розвиток людини у фізичному та соціальному просторі» (II Międzynarodowa
Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców „Rozwój człowieka w
przestrzeni
materialnej
i
społecznej”)

Доповіді:
Мельниченко А.А. "Social responsibility as imperative of management in
university education"
Жовноватая В.А. "Problems of human potential development within the context
of creating "a Fair Society"
Аспірантка Жовновата В. за звітний період взяла участь у таких
міжнародних заходах:
1. «Towards European society? Boundaries, Borders, Barriers» — June 1315, 2014, Zagreb (Croatia)
2. 6th Slovenian Social Science Conference «The challenge of Social
Transformation» — 25-27 September, 2014, Piran (Slovenia)
6.Публікації
Монографії – 3 (загальний обсяг 55,1 др.ар.).
Загальна кількість статей, опублікованих в наукових виданнях – 11(загальний
обсяг 6,35 др.ар.),
з них:
• у наукових фахових виданнях України – 7 (загальний обсяг 4,2 др.ар.);
• в інших наукових виданнях – 3 (загальний обсяг 1,38 др.ар.).
Монографії
За звітний період працівниками кафедри теорії та практики управління було
опубліковано 2 монографії (загальний обсяг 38,1др.ар.):
1. Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти:
монографія / Міжнар. Рада з науки (ICSU) та ін..; наук.кер. проекту
М.З.Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – Ч. 2. Україна в
індикаторах сталого розвитку (2013). – 172 с.
(співробітники кафедри – члени авторського колективу: Войтко С.В.,
Мельниченко А.А., Акімова О.А., Іщенко А.М., Лазарєва С.В.,
загальний обсяг монографії в друкованих аркушах – 23,1)
2. Sustainable development analysis: global and regional contexts/
International Council for Science etc.; scientific adviser M.Zgurovsky. – K.:
NTUU “KPI”, 2014. - Part 1. Global analyses of qualityand security of life
(2013) – 168 p.

(співробітники кафедри – члени авторського колективу: Войтко С.В.,
Мельниченко А.А., Акімова О.А., Іщенко А.М., Лазарєва С.В.,
загальний обсяг монографії в друкованих аркушах – 22)
3. Трофименко О. О. Войтко С. В. Функціонування, стратегічний
розвиток і регулювання відновлюваної енергетики : монографія / О. О.
Трофименко, С. В. Войтко. — К. : Альфа Реклама, 2014. — 178 с.
Копії перших сторінок додаються до звіту.
Підручники та навчальні посібники
Статті
Загальна кількість статей, опублікованих в наукових виданнях: 10 (загальний
обсяг 5,15 др.ар.),
з них:
• у наукових фахових виданнях України – 6 (загальний обсяг 3,6 др.ар.);
• в інших наукових виданнях – 3 (загальний обсяг 1,55 др.ар.).
Статті у наукових фахових виданнях України:
1. Божок О. І. Соціокультурні чинники варіативності корпоративної
культури державного управління / Божок Ольга Ігорівна // Вісник
НТУУ КПІ Філософія. Педагогіка. Психологія.- 2014. - № 1. – с. 10-16.
(0,6 д.а.)
2. Пашов Р.І. Практики розвитку української системи освіти у формуванні
всебічно розвиненої, творчої, вільної, особистості / Р.І. Пашов // Вісник
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Філософія» Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С.
Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2014. – Вип.42. – С.217-226 (0,6 д.а.)
3. Архипова Є.О. Синергетичний вектор дослідження безпеки в
сучасному суспільстві / Є.О. Архипова // // Вісник Національного
технічного університету України „КПІ”. Філософія. Психологія.
Педагогіка. – 2014. – 1 (41)/2014 – С.3-9. (0,6 д.а.)
4. Нерсесян Г. А. Іщенко А.М. Управління для сталого розвитку:
соціально-філософський ракурс / Г.А. Нерсесян, А.М. Іщенко // Вісник
НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – К.: ІВЦ
«Політехніка», 2014. – № 1 – С.43-51.
5. Мельниченко А.А. Перспективи формування нової філософії
управління в сучасних умовах / А.А.Мельниченко // Вісник НТУУ
«КПІ»: філософія, психологія, педагогіка. - №2. – 2014.

6. Мельниченко А.А.,
Акімова О.А. Проблеми і перспективи
електоральної соціології в Україні / А.А.Мельниченко, О.А.Акімова //
Вісник НТУУ «КПІ»: соціологія, політологія, право. - №2 – 2014.
7. Войтко С. В. Країни групи G20 та ТОР-20 за рівнем економіки у
координатах сталого розвитку / С. В. Войтко // Економічний вісник
НТУУ “КПІ”. – К. : ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – № 11. – С. 54 – 61.
Статті у інших наукових виданнях України:
1. Архипов О.Є., Архипова Є.О. Особливості розуміння понять
«інформаційна безпека» та «безпека інформації» / О.Є. Архипов,
Є.О. Архипова // Информационные технологии и безопасность: основы
обеспечения
информационной
безопасности:
Материалы
международной научной конференции ИТБ-2014. – К.: ИПРИ НАН
Украины, 2014. – С.18-30. (0,65 д.а.)
2. Казаков М.А. Комментарий к семантике Крипке: о связях для
возможных миров в эпистемической логике // Науковий журнал
«Молодий вчений», №7 (10) липень, 2014 р. Частина ІІ. – Видавничий
дім «Гельветика», 2014. – С. 98-104 (0,4 д.а.)
3. Казаков М.А. Комментарий к семантике Крипке: о связях для
возможных миров в эпистемической логике // Науковий журнал
«Молодий вчений», №7 (10) липень, 2014 р. Частина ІІ. – Видавничий
дім «Гельветика», 2014. – С. 98-104 0,5 д.а.
Статті що індексуються в Google SCHOLAR:
1. Архипова Є.О. Синергетичний вектор дослідження безпеки в
сучасному суспільстві / Є.О. Архипова // // Вісник Національного
технічного університету України „КПІ”. Філософія. Психологія.
Педагогіка. – 2014. – 1 (41)/2014 – С.3-9.
2. Архипова Е.А., Суховий К.С. Использование техник и методик
управления временем в работе рекрутера // Молодий вчений: Науковий
журнал. – 2014. – № 1 (04) . – С.194-198. 0,5 д.а.
3. Архипова Е. А., Астахова Ю.В. Управление ТНК в условиях
глобализации хозяйственной деятельности / Е. А. Архипова, Ю. В.
Астахова // Молодий вчений. – 2014. – №5 (08). – С.176-178. 0,45 д.а.
4. Іщенко А. М., Савело А. А. Особливості формування соціальнопсихологічного клімату у вищих навчальних закладах / А. М. Іщенко,
А. А. Савело // Молодий вчений. — 2014. — №6.- c. 166-169. 0,5 д.а.
5. Казаков М.А. Комментарий к семантике Крипке: о связях для
возможных миров в эпистемической логике // Науковий журнал
«Молодий вчений», №7 (10) липень, 2014 р. Частина ІІ. – Видавничий
дім «Гельветика», 2014. – С. 98-104 0,5 д.а.

Міжнародні видання:
6. Kazakov M. Common sense as an axiological presupposition of
pseudoscience. The Advanced Science Journal Vol. 2014, Issue 8. SCIREPS
CORPORATION, Torrance, CA. pp. 52-58 (0,6 д.а.)
Статті, підготовлені до друку:
1. Нерсесян Г. А. Сталий розвиток починається в головах людей:
соціально-філософські аспекти інтерпретації поняття / Г.А. Нерсесян //
Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – К.: ІВЦ
«Політехніка», 2014. (підготовлено до друку)
2. Нерсесян Г. А. Методологія соціальної інженерії – ключ до сталого
розвитку суспільства / Г.А. Нерсесян // Вісник НТУУ «КПІ», 2014.
(підготовлено)
Тези доповідей на наукових конференціях
Опубліковано тез доповідей на наукових конференціях: –
обсяг 4,8 др.ар.);

22 (загальний

Тези виступів на українських конференціях:
1. Божок О. І. Діяльнісний підхід як методологія дослідження сучасних
професійних субкультур/ О. І. Божок // Матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Формування основних напрямів
розвитку соціогуманітарних наук» (м. Дніпродзержинськ 11 - 12 квітня
2014 року). - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014.- 147 с. – с. 114.
2. Божок О. І. Олігархізм як контркультурний вимір необмеженої свободи
топ-менеджменту / О. І. Божок // Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів та аспірантів «Дні Науки ФСП»,
«Свобода та соціальна відповідальність в інтелектуальних пошуках
сучасної молоді» (м. Київ 16-17 квітня 2014 року) / Укладачі: А. А.
Мельниченко, І. І. Федорова, О. О. Боровикова. – Київ: НТУУ КПІ,
2014. – 247 с. – с. 187-188.
3. Бриль Ю.О. Діяльність Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка як
найбільшого українознавчого осередку / Ю.О. Бриль // Феномен Тараса
Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти: Зб.
матеріалів наук.-практ. конф., присвяченої 200-літтю від дня
народження Тараса Шевченка, Київ, 27-28 лютого 2014 р. – К.:
НАКККіМ, 2014. – 192 с. – С. 119-120.

Тези виступів на міжнародних конференціях

1. Божок О. І. Соціально-професійні трансформації адміністративної
субкультури у контексті загроз та викликів інформаційної доби //
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети
розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 16-17 травня 24
року). - м. Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем
суспільства», 2014. – 112 с. – 23-25.
2. Божок О. І. Аполітичність як специфічна ознака адміністративної
субкультури // Матеріали V (XІV) Міжнародної науково-практичної
конференції «Світова наука: сьогодні, завтра, завжди» (Україна,
Горлівка, 22-23 травня 2014 р.). – 124 с. – с. 9-11.
3. Божок О. І. Специфіка організаційного механізму адміністративної
субкультури у соціально-управлінському дискурсі // Матеріали VІІ
міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ: ВИКЛИКИ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕПОХИ» (2013 р. м. Київ) /Укладачі А. А.
Мельниченко, І. І. Федорова, О. О. Боровикова. – К.: НТУУ «КПІ»,
2013. – 176 с. – с. 15.
4. Пашов Р.І. Бюрократичні патології становлення новітньої Української
державності/ Р.І. Пашов // IV Міжнародна науково-практична
конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах
демократизації Української держави» - К. НТУУ "КПІ"; 2014. – 258 с. –
с. 254-256
5. Бриль Ю.О. Роль документознавчої професіології в підготовці фахівців
документно-інформаційної сфери / Ю.О. Бриль // Документ, мова,
соціум: теорія та практика: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.,
Київ, 10-11 квіт. 2014 р. / М-во культури України, М-во освіти і науки,
Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, каф.
соціальних комунікацій та інформаційних технологій. – К.:
[НАКККіМ], 2014. – 172 с. – С. 7-9.
6. Нерсесян Г.А. Трансформації ідентичності в історії / Г.А. Нерсесян //
Матеріали IV міжнарод. наук.-прак. конф. з нагоди 100-річчя виходу
книги Рози Люксембург «Накопичення капіталу» «Марксизм та
сучасність: політекономічний, філософський та соціологічний виміри
глобальної кризи» (21-22 листопада 2013 року, м. Київ). / Уклад. Б.В.
Новіков, Піхорович В.Д., Деревянко А.В. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.
158-159.
7. Нерсесян Г.А. Сталий розвиток починається в головах людей:
соціально-філософські аспекти // ХVII Міждународна науковопрактична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
«Екологія. Людина. Суспільство» (22 травня 2014 року).– К.: НТУУ
«КПІ», 2014.
8. Іщенко А.М. Соціологічні дослідження на варті правового захисту
товарних знаків/А.М. Іщенко // IV Міжнародна науково-практична

конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах
демократизації Української держави» - К. НТУУ "КПІ"; 2014. – 258 с. –
с. 197-199
9. Іщенко А.М. Використання методів емпіричної соціології в
дослідженні освітніх процесів / А.М. Іщенко//"Пріоритетні напрямки
розвитку суспільних наук у ХХІ столітті": Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції, м.Херсон, 21-22 лютого 2014 р. –
Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 156 С. – С. 79-81
10. Іщенко А.М. Суб'єкт-суб'єктні відносини в контексті управління
сталим розвитком/ А.М. Іщенко// "Сучасні наукові досліджння
представників суспільних наук - прогрес майбутнього": Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 28 лютого – 1
березня 2014 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук»,
2014. – 104 с. – с.21-24
11. Казаков М.А. Язык псевдонауки: введение в проблему // «Суспільні
науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень»:
Матеріали
міжнародної
науково-практичної
конференції
(м.
Дніпропетровськ, 3-4 жовтня 2014 року). – Дніпропетровськ: НО
«Відкрите суспільство», 2014. – С. 53-60
12. Казаков М.А. О проблеме классификации превращенных форм науки //
Актуальні питання сучасної науки. Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (м. Київ, 11-12 квітня 2014 року). – Херсон:
Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 103-109
13. Казаков М.А. Гносеологические основания философии лженауки и
постмодернизм // Новое слово в науке и практике: гипотезы и
апробация результатов исследований: сборник материалов IX
Международной научно-практической конференции / Под общ. ред.
С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – С. 98-103
14. Казаков М.А. Філософія лженауки та постмодерністська епістемологія
// «Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку»: Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 17-18
січня 2014 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень
проблем суспільства», 2014. – С. 54-58
15. Мельниченко А.А. Розвиток соціальної роботи як показник зрілості
держави /А.А.Мельниченко// Матеріали VIII Міжнародної науково
практичної
конференції "Соціальна робота: теорія, історія,
інноватика", 15-16 травня 2014. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С.33-35
16. Мельниченко А.А.
Сучасні проблеми функціонування системи
державного управління /А.А.Мельниченко// Збірник матеріалів IV
Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання
суспільних відносин в умовах демократизації української держави». –
К.: НТУУ «КПІ», 2014. - С.11-13
17. Мельниченко А.А. До питання про нову якість управління соціальними
системами / А.А.Мельниченко // Матеріали Міжнародної конференції

«Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го
століття, 1914-2014». – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С.11-12
18.Бриль Ю.О. Роль фахівців документно-інформаційної сфери в
організації документаційного забезпечення управління / Ю.О. Бриль //
Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Великі
війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 19142014», Київ, 27-28 листопада 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.
19. Божок О. І. Адміністративна субкультура в контексті розвитку GOOD
GOVERNANCE в Україні // Міжнародна науково-практична
конференція з соціології «Великі війни, великі трансформації:
історична соціологія 20-го століття, 1914-2014», Київ, 27-28 листопада
2014 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.
Виступи викладачів на конференціях без публікації тез:
1. Архипова Є.О. Особливості розуміння понять «інформаційна безпека»
та «безпека інформації //Інформаційні технології та безпека: засади
забезпечення інформаційної безпеки: ХІV Міжнародна науковопракт.конф. (28 травня 2014 р., м. Київ, Інститут проблем реєстрації
інформації НАН України).
2. Чукут С.А. Електронна демократія та українські реалії. Доповідь на
круглому столі на тему «Електронний парламент: проблеми
становлення та розвитку» від 11 грудня 2013 року, м.Київ
3. Мельниченко А.А. «Управлінські механізми боротьби із соціальними
загрозами сталого розвитку суспільства»//Международный форум
«Взаимодействие вузов, власти и бизнеса в обеспечении устойчивого
развития общества» (30-31 жовтня 2014 року), м.Київ
4. Іщенко А.М. «Роль соціальних інститутів у забезпеченні сталого
розвитку суспільства» //Международный форум «Взаимодействие
вузов, власти и бизнеса в обеспечении устойчивого развития общества»
(30-31 жовтня 2014 року), м.Київ
5. Мельниченко А.А. Використання контент-аналітичних досліджень в
царині інформаційної війни. Науково-практична конференція
"Проблеми протидії правопорушенням в інформаційній сфері:
Інформаційна війна"; 06.06.2014 Київ

Спільні зі студентами публікації
7.Наукові конференції, семінари, виставки.
Конференції:

Загальна кількість доповідей, зроблених на наукових конференціях з
публікацією тез – 21,
в тому числі міжнародних – 18.
Конференції, в яких брали участь співробітники кафедри:
Спільні публікації викладачів кафедри зі студентами:
1. Архипова Е.А., Суховий К.С. Использование техник и методик
управления временем в работе рекрутера // Молодий вчений: Науковий
журнал. – 2014. – № 1 (04) . – С.194-198. 0,5 д.а.
2. Архипова Е. А., Астахова Ю.В. Управление ТНК в условиях
глобализации хозяйственной деятельности / Е. А. Архипова, Ю. В.
Астахова // Молодий вчений. – 2014. – №5 (08). – С.176-178. 0,45 д.а.
3. Іщенко А. М. Особливості формування соціально-психологічного клімату
у вищих навчальних закладах / А. М. Іщенко, А. А. Савело // Молодий
вчений. — 2014. — №6. – с.166-169. 0,5 д.а.
Самостійні виступи на конференціях
керівництвом викладачів кафедри

студентів,

здійснені

під

Під керівництвом Нерсесяна Г.А.
1. Мірзоєва К.Ю. Інформаційна свобода персоналу в контексті
підвищення ефективності роботи кадрових ресурсів / К.Ю.Мірзоєва // XVII
Конференція «Дні Науки ФСП» (16-17 квітня 2014 року). – К.: НТУУ «КПІ»,
2014. – с.203-204
Під керівництвом викладача Чукут С.А.
2. Володін О. Впровадження е-архіву як управлінський фактор в еурядуванні» / О.Володін /Сучасні виклики для суспільних наук в умовах
глобалізації: Матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2014
року, м. Львів). – Л.: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2014. - С.3537.
3. Володін О. Соціальне проектування як складова соціоінженерної
діяльності в управлінні організації / О.Володін / Міжнародний науковий
форум: наука і практика в сучасному світі: Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (8 травня 2014 року, м. Київ). – К.: Центр науковопрактичних студій, 2014. – С.5-9.
Під керівництвом викладача Божок О.І.
4. Снегірьов М. Світ-системний аналіз як альтернатива традиційному
суспільствознавству // Глобальные преобразования в научной сфере:
материалы I(XLI) Международной научно-практической конференции по
философским,
филологическим,
юридическим,
педагогическим,
экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам
(Украина, г. Горловка, 23-24 января 2014 г.). – Горловка: ФЛП Пантюх
Ю.Ф., 2014. – 120 с. – с. 113-115.

5. Панасюк О. А. Державна кадрова політика як механізм регулювання
кадрових змін на державній службі // «Розвиток сучасного суспільства в
умовах глобальної нестабільності»: Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (м. Одеса, Україна, 14-15 березня 2014 року). –
Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства»,
2014. – 108 c. – с. 47-50.
6. Кучерук Я. М. Соціальні перспективи реформування системи
управління кадрами державної служби // Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Формування основних напрямів розвитку
соціогуманітарних наук». - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014.- 147 с. – с. 29-31.
7. Безугла А. Акмеологічні аспекти адміністративної діяльності
державних службовців // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Формування основних напрямів розвитку соціогуманітарних
наук». - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014.- 147 с. – с. 121-123.
8. Дубівка А. Ю. Соціальне медичне страхування як фактор мотивації
державних службовців // Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції «Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності»
(м. Одеса, 22-23 травня 2014 року). – м. Одеса: Національний університет
«Одеська юридична академія», 2014. – 208с. – с.196-198.
9. Демарьов О. Г. Методологія проектного підходу як пріоритетний
напрям у реформуванні державної служби // Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції «Людина, суспільство, політика: актуальні виклики
сучасності» (м. Одеса, 22-23 травня 2014 року). – м. Одеса: Національний
університет «Одеська юридична академія», 2014. – 208с. – с.194-196.
10. Іванцова О. Соціальний контекст сучасної проблематики у реалізації
молодіжної політики в Україні. // Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції «Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ
столітті» (м. Одеса, 16-17 травня 24 року). м. Одеса: ГО «Причорноморський
центр досліджень проблем суспільства», 2014. – 112 с. – с. 63-66.
11. Гапчук Я. Соціальна роль молодіжних організацій у становленні
громадянського суспільства в Україні// Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції «Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ
столітті» (м. Одеса, 16-17 травня 24 року). – м. Одеса: ГО
«Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. – 112 с. –
с. 56-59.
12. Василенко М. С. Корпоративний тренд сучасного управління
командами із різним рівнем інтелектуального та креативного потенціалу
працівників // «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації:
історичні, соціологічні, політологічні аспекти»: Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції, м. Херсон, 18-19 квітня 2014 р. – Херсон:
Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 208 с. – с. 109-113.
13. Бех А. А. Социальная ответственность в деятельности менеджера по
персоналу/ А.А. Бех // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів та аспірантів «Дні Науки ФСП», «Свобода та
соціальна відповідальність в інтелектуальних пошуках сучасної молоді» (м.

Київ 16-17 квітня 2014 року) / Укладачі: А. А. Мельниченко, І. І. Федорова,
О. О. Боровикова. – Київ: НТУУ КПІ, 2014. – 247 с. – с. 186-187
14. Гамерський Б. І. Конфлікт інтересів державного службовця як
центральна проблема в сфері державного управління. Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні
Науки ФСП», «Свобода та соціальна відповідальність в інтелектуальних
пошуках сучасної молоді» (м. Київ 16-17 квітня 2014 року) / Укладачі: А. А.
Мельниченко, І. І. Федорова, О. О. Боровикова. – Київ: НТУУ КПІ, 2014. –
247 с. – с. 190-191
15. Калапа О. В. Організація професійної діяльності менеджера у фешніндустрії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів та аспірантів «Дні Науки ФСП», «Свобода та соціальна
відповідальність в інтелектуальних пошуках сучасної молоді» (м. Київ 16-17
квітня 2014 року) / Укладачі: А. А. Мельниченко, І. І. Федорова, О. О.
Боровикова. – Київ: НТУУ КПІ, 2014. – 247 с. – с. 195-196
16. Кондратенко Я. С. Обмежений доступ до рекрутингової інформації як
умова успішної кадрової політики. Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів та аспірантів «Дні Науки ФСП», «Свобода
та соціальна відповідальність в інтелектуальних пошуках сучасної молоді»
(м. Київ 16-17 квітня 2014 року) / Укладачі: А. А. Мельниченко, І. І.
Федорова, О. О. Боровикова. – Київ: НТУУ КПІ, 2014. – 247 с. – с. 199-200
17. Кусік І. А. Соціальна відповідальність HR-менеджера: моральноетичний аспект. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів та аспірантів «Дні Науки ФСП», «Свобода та соціальна
відповідальність в інтелектуальних пошуках сучасної молоді» (м. Київ 16-17
квітня 2014 року) / Укладачі: А. А. Мельниченко, І. І. Федорова, О. О.
Боровикова. – Київ: НТУУ КПІ, 2014. – 247 с. – с. 200-201
18. Кучерук Я. М. Соціальний розвиток кар’єри державного службовця:
гарантії та права. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів та аспірантів «Дні Науки ФСП», «Свобода та соціальна
відповідальність в інтелектуальних пошуках сучасної молоді» (м. Київ 16-17
квітня 2014 року) / Укладачі: А. А. Мельниченко, І. І. Федорова, О. О.
Боровикова. – Київ: НТУУ КПІ, 2014. – 247 с. – с. 201-202
19. Мірзоєва К. Ю. Інформаційна свобода персоналу в контексті
підвищення ефективності кадрового управління. Матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні Науки ФСП»,
«Свобода та соціальна відповідальність в інтелектуальних пошуках сучасної
молоді» (м. Київ 16-17 квітня 2014 року) / Укладачі: А. А. Мельниченко, І. І.
Федорова, О. О. Боровикова. – Київ: НТУУ КПІ, 2014. – 247 с. – с. 203-204
20. Наріжна В. О. Вища освіта як провідний інститут виховання соціальносправедливого менеджера-фахівця. Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів та аспірантів «Дні Науки ФСП», «Свобода
та соціальна відповідальність в інтелектуальних пошуках сучасної молоді»
(м. Київ 16-17 квітня 2014 року) / Укладачі: А. А. Мельниченко, І. І.
Федорова, О. О. Боровикова. – Київ: НТУУ КПІ, 2014. – 247 с. – с. 205-206

21. Порпленко Я. В. Динамічний аналіз процесу впровадження
електронного урядування в Україні: з 2000-х по сьогодення. Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні
Науки ФСП», «Свобода та соціальна відповідальність в інтелектуальних
пошуках сучасної молоді» (м. Київ 16-17 квітня 2014 року) / Укладачі: А. А.
Мельниченко, І. І. Федорова, О. О. Боровикова. – Київ: НТУУ КПІ, 2014. –
247 с. – с. 209-210
22. Саух Н. А. Корпоративна соціальна відповідальність у менеджменті
громадських організацій. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів та аспірантів «Дні Науки ФСП», «Свобода та
соціальна відповідальність в інтелектуальних пошуках сучасної молоді» (м.
Київ 16-17 квітня 2014 року) / Укладачі: А. А. Мельниченко, І. І. Федорова,
О. О. Боровикова. – Київ: НТУУ КПІ, 2014. – 247 с. – с. 211-212
23. Чепель Д. Д. Соціальна звітність як публічний інструмент управління
організаційними інноваціями. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів та аспірантів «Дні Науки ФСП», «Свобода та
соціальна відповідальність в інтелектуальних пошуках сучасної молоді» (м.
Київ 16-17 квітня 2014 року) / Укладачі: А. А. Мельниченко, І. І. Федорова,
О. О. Боровикова. – Київ: НТУУ КПІ, 2014. – 247 с. – с.214-215
24. Герасименко А. Ю. Трансформації бюрократичного апарату в межах
концепції Good governance // Міжнародна науково-практична конференція з
соціології «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го
століття, 1914-2014» 27-28 листопада 2014
25. Савенко Л. В. Практики породження, існування та відтворення
феномену корупції в органах державної влади // Міжнародна науковопрактична конференція з соціології «Великі війни, великі трансформації:
історична соціологія 20-го століття, 1914-2014» 27-28 листопада 2014
26. Неділько Л. В. Соціальний інжиніринг як інструмент забезпечення
сталого розвитку суспільства // Міжнародна науково-практична конференція
з соціології «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го
століття, 1914-2014» 27-28 листопада 2014
27. Кисельова О.Л. «Сталий розвиток»: витоки концепції та її становлення
в Україні // Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Великі
війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 19142014» 27-28 листопада 2014
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8. Організаційне забезпечення наукової діяльності.
Молоді кадри:
1. Дергачов Євген (денна форма навчання, бюджет). Орієнтовна тема
наукового дослідження: «Трансформації правової свідомості в
контексті забезпечення сталого розвитку суспільства». Науковий
керівник – к.філос.н., доцент Мельниченко А.А.
2. Трофимчук Анастасія (денна форма навчання, бюджет). Орієнтовна
тема наукового дослідження: «Суперечності сучасної системи
соціального управління». Науковий керівник – к.філос.н., доцент
Мельниченко А.А.
3. Маулік С. (заочна форма навчання, контракт). Орієнтовна тема
наукового дослідження: «Соціальні інновації як фактор сталого
розвитку регіонів». Науковий керівник – к.філос.н., доцент
Мельниченко А.А.
4. Федорова Ніна (заочна форма навчання, контракт). Орієнтовна тема
наукового дослідження: «Соціально-стратифікаційні аспекти розвитку
системи страхування в Україні». Науковий керівник – к.філос.н.,
доцент Мельниченко А.А.
5. Завідувач лабораторії кафедри теорії та практики управління, Бриль
Юлія Олексіївна, за сумісництвом викладач кафедри навчається в

аспірантурі без відриву від виробництва в Національній академії
керівних кадрів культури і мистецтв зі спеціальності 27.00.02 –
документознавство, архівознавство. Тема дисертаційного дослідження
«Документознавча освіта України в контексті євроінтеграційних
процесів освітнього простору», науковий керівник д-р іст. наук,
професор Литвин С.Х.
10. Матеріальна база підрозділу
Комп’ютер з процесором Intel Core i5 (Intel Core i5 / 2+2Gb DDR3 / 320 Gb
HDD / SVGA GeForce GT 630 / DVD-RW / ATX 460W / KB / mouse / TFT 19’’
/ add. Gigabit Ethernet)
Комп’ютер з процесором Intel Core i5 (Intel Core i5 / 2+2Gb DDR3 / 320 Gb
HDD / SVGA GeForce GT 630 / DVD-RW / ATX 460W / KB / mouse / TFT 19’’
/ add. Gigabit Ethernet)
Комп’ютер з процесором Intel Core i3 (Intel Core i3 (2.5 GHz) / 4 Gb DDR3 /
500Gb HDD / SVGA Radeon 1 Gb / DVD-RW / TFT 17’’)
Принтер лазерний монохромний А4 (СЕ651А НР LaserJet P1102)
БФП лазарний монохромний А4 (СЕ847А НР LaserJet Pro М1132)
Стелаж
Шафа чотирьох дверна
Шафа буфет
Стіл лаборанта №1
Стіл лаборанта
Стіл письмовий
Стіл обідній
Стіл для переговорів
Шафа 6.3
Панелі з ДСП
Жалюзі вертикальні
Обігрівач масляний Wild Wind WWCg-OR-1507
Тепловентилятор керамічний UnderPrice PTC-1501 (1500 Вт, датчик
перекидання)
Папір А4 80 IQ Premium клас А
Папір А3 80 IQ Economy клас С
Ножиці 18 см
Дестеплер 9 мм
Дирокол на 20 арк.
Степлер №10 до 12 лист
Степлер №24/6-26/6
Мікрохвильова піч Gorence MO-200MV
Холодильник NORD-400-010
Крісло офісне
Годинник настінний
Набір посуду

Ваза
Тепловентилятор «DELFA» (WFH-214)
Кавоварка «De'Longhi»
11. Проект плану розвитку підрозділу на 2015 рік (очікуване фінансування
г/д робіт).
Очікуване фінансування госпдоговірних робіт на 2015 рік – 20000 грн.
В наступному звітному періоді планується продовжити роботу над
дослідженнями в рамках ініціативних тем, зі звітністю у вигляді наукових
статей, монографій та тез доповідей на Всеукраїнських та міжнародних
конференціях.

