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ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

“УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ ВІЙНИ: 

ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МИРОТВОРЕННЯ” 

(ПІДСУМКИ РОБОТИ) 

 

У м. Маріуполь 15 червня 2018 р. у Донецькому державному університеті управ-

ління (далі – ДонДУУ) відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

“Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миро-

творення”, яка зібрала науковців, викладачів, студентів, фахівців-практиків, експер-

тів (військових, волонтерів, журналістів, правоохоронців та інших), представників 

державних органів влади, місцевого самоврядування, недержавних організацій і 

громадськості. Співорганізаторами конференції виступили ДонДУУ та Українська 

Миротворча Школа. 

Конференцію відкрила доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи ДонДУУ О.В. Балуєва, яка зазначила про важливість проведення конференції 

для суспільства, наукової спільноти та університету, як одного з переміщених вищих 

навчальних закладів. 

Серед науковців на пленарному засіданні виступили: доктор соціологічних наук, 

професор, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного 

університету (м. Запоріжжя) С.Л. Катаєв з доповіддю “Фактор насилля у політиці  

ідентичності”; доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри пуб-

лічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної служби 

зайнятості України (м. Київ) П.В. Ворона з доповіддю “Діяльність органів місцевого 

самоврядування із соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій”; вико-

нуюча обов’язки декана факультету менеджменту ДонДУУ О.С. Суздалєва з доповід-

дю “Формування механізмів державної політики відновлення постраждалих від конф-

лікту територій”. 

На пленарному засіданні виступили також і практики: тім-лідер Маріупольського 

офісу БО “Благодійний Фонд “Право на захист” С.О. Лукашова з доповіддю “Адапта-

ція ВПО та інтеграція у приймаючій громаді: кейс успішної співпраці”, керівник  

проекту “Школа Соціальних Посередників” Української Миротворчої Школи  

І.М. Дубровський з доповіддю “Перспективи миротворчості в Україні”. 

Після пленарного засідання конференція продовжила свою роботу за двома на-

прямами: в рамках панельних дискусій і у форматі майстер-класу. Під час конференції 

було організовано дві панельні дискусії: “Актуальні проблеми дотримання прав ВПО в 

Україні” (модератор – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціології 

управління ДонДУУ Н.О. Никифоренко, спікери – доктор, монітор-спостерігач місії 

ОБСЄ Р. Стефанов; член правління ВБО “Український фонд “Благополуччя дітей” 

Н.О. Москвіна; тім-лідер Маріупольського офісу БО “Благодійний Фонд “Право на 

захист” С.О. Лукашова) та “Соціальна безпека в умовах гібридної війни: Маріуполь у 

2014–2018 рр.” (модератор – кандидат історичних наук, завідувач соціологічної науково-

дослідної лабораторії кафедри соціології управління ДонДУУ М.М. Чаплик, спікери  
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– експерт з інформаційної безпеки ГО “Центр євроатлантичних та оборонних ініціа-

тив” А. Гаджибейлі; офіцер штабу полку “Азов”, молодший лейтенант А.О. Харьков). 

Другий напрям роботи конференції проходив у вигляді майстер-класу у форматі 

бліц-гри “Формула змін”, модератором якого виступив керівник проекту “Школа  

Соціальних Посередників” Української Миротворчої Школи І.М. Дубровський.  

Майстер-клас зібрав бажаючих практично ознайомитися з шляхами подолання кому-

нікаційних розривів і виявлення типових комунікаційних проблем, які можуть стояти 

на перешкоді до порозуміння та миротворення. 

У конференції взяли участь 138 учасників з 64 установ та організацій. Серед них 

представники 32 вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ і 32 держав-

них установ та громадських організацій. 

Зокрема, за напрямом “Проблеми, потреби та потенціал ВПО в Україні” у конфе-

ренції взяли участь доктор з державного управління, професор, професор кафедри 

публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної 

служби зайнятості України (м. Київ) Н.Г. Діденко; кандидат політичних наук, доцент, 

заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту праці і зайнято-

сті населення Міністерства соціальної політики України і НАН України Л.І. Ільчук; 

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та ме-

неджменту освіти ДВНЗ “Університету менеджменту освіти” Національної академії 

педагогічних наук України (м. Київ ) В.В. Супрун, представники інших установ та 

організацій. 

За напрямом “Суспільство та соціальні інститути крізь призму війни” у конферен-

ції взяли участь доктор з державного управління, доцент, професор кафедри педагогі-

ки та соціального управління Національного університету “Львівська політехніка” 

М.Ф. Криштанович; доктор соціологічних наук, професор Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків) В.Л. Погрібна, кандидат соціологіч-

них наук, доцент, доцент кафедри соціології та політології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого О.М. Сахань; доктор політичних наук, профе-

сор, професор кафедри соціології та політології Національного юридичного універси-

тету імені Ярослава Мудрого І.О. Поліщук; кандидат філологічних наук, доцент, за-

ступник директора, доцент кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналіс-

тики Київського університету імені Бориса Грінченка О.А. Росінська; доктор 

філософських наук, професор, професор кафедри філософії Харківського національно-

го педагогічного університету імені Г.С. Сковороди О.В. Садоха; кандидат філософсь-

ких наук, доцент, завідувач сектору відділу інноваційної діяльності та дослідно-

експериментальної роботи ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” Н.І. Семчук; 

кандидат соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціології та соціальної  

роботи ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” (м. Маріуполь) 

О.А. Ташкінова та інші. 

За напрямом “Гібридна війна як соціальний феномен” у конференції взяли участь 

доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та політології На-

ціонального технічного університету “Харківській політехнічній інститут” І.П. Рущенко; 
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кандидат юридичних наук, начальник Головного управління Національної поліції в 

Донецькій області, генерал поліції третього рангу М.О. Семенишин; доктор філософ-

ських наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології Національного юри-

дичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків) М.П. Требін; кандидат істо-

ричних наук, доцент, завідувач відділу політологічного аналізу СІАЗ Національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського М.Б. Закіров; кандидат  

військових наук, доцент, провідний науковий співробітник кафедри Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ) М.Г. Мазуренко; 

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри філології та українознавства 

Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ) В.Ж. Попов та інші. 

За напрямом “Деокупація, реінтеграція та миротворення” у роботі конференції 

взяли участь кандидат соціологічних наук, завідувач відділу моніторингових до-

сліджень соціально-економічних трансформацій ДУ “Інститут економіки та прогно-

зування НАН України”, голова правління ГО “Український інститут соціальних дос-

ліджень імені Олександра Яременка” (м. Київ) О.М. Балакірєва; кандидат соціоло-

гічних наук, науковий співробітник відділу моніторингових досліджень соціально-

економічних трансформацій ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН Украї-

ни”, директор ГО “Центр “Соціальний моніторинг” (м. Київ) Д.А. Дмитрук; канди-

дат філософських наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки Націо-

нального університету “Києво-Могилянська академія” А.М. Гірник; голова правлін-

ня ГО “Інформаційний Центр Майдан Моніторинг”, координатор Української 

Миротворчої Школи (м. Харків) Н.В. Зубар; директор Недержавного аналітичного 

центру “Українські студії стратегічних досліджень” (м. Київ), народний депутат 

України VII скликання, заступник голови Всеукраїнського об’єднання “Свобода” 

Ю.М. Сиротюк та інші. 

За напрямом “Соціальна та психологічна допомога учасникам та жертвам війни” 

у конференції взяли участь кандидат соціологічних наук, директор ГО “Український 

інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка” (м. Київ) Т.В. Бондар; 

доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії 

педагогічних наук України, головний науковий співробітник Науково-дослідного 

центру гуманітарних проблем Збройних Сил України (НДЦ ГП ЗС України)  

О.М. Кокун; начальник науково-дослідної лабораторії відділу воєнно-психологічних 

досліджень Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил Украї-

ни (НДЦ ГП ЗС України) І.О. Пішко; науковий співробітник відділу воєнно-

психологічних досліджень Науково-дослідного центру гуманітарних проблем 

Збройних Сил України (НДЦ ГП ЗС України) Н.С. Лозінська; кандидат історичних 

наук, провідний науковий співробітник Національного музею історії України  

М.А. Срібна; кандидат з державного управління, перший заступник начальника  

Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби 

України, начальник штабу О.Є. Цевельов та інші. 

У цілому географія учасників конференції охопила 17 міст України. Зокрема, у 

конференції взяли участь представники з Києва, Харкова, Дніпра, Житомира, Запо-
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ріжжя, Львова, Тернополя, Херсона, Хмельницького, Кривого Рогу, Маріуполя,  

Краматорська, Волновахи, Покровська, Старобільська, Селидового, Торецька. 

Конференція мала і міжнародну участь. На ній були представлені гості з Естонсь-

кої Республіки: виконавчий директор Міжнародного центру оборони та безпеки 

(ICDS) (м. Таллінн) Д. Тєпєрік та PhD, сходознавець, старший науковий співробітник 

Тартуського університету (м. Тарту) В. Сазонов. 

Пропозиції учасників конференції знайшли своє відображення у підсумковій  

резолюції. Результати роботи конференції будуть представлені у збірнику матеріалів 

конференції. 

 
М.М. Чаплик, 

канд. іст. наук., 

доцент кафедри соціології управління, 

завідувач соціологічної науково-дослідної лабораторії  

кафедри соціології управління 

Донецького державного університету управління, 

вул. Карпінського, 58, Маріуполь, 87513, Україна, 

e-mail: ksociologii@gmail.com 

 


