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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

27 квітня (п’ятниця) 
 

14:00 – 14:45 Прибуття і реєстрація учасників 

15:00 – 15:15 Відкриття конференції. Вітальне слово Мирослава Мариновича, 

президента Інституту релігії та суспільства УКУ 

15:15 – 16:30  Перше пленарне засідання: 

15:15 – 15:40  єрм. Юстин Бойко (єромонах Студійського Уставу Святоуспенської 

Унівської Лаври). Вплив сучасних ідеологій на духовний світ і гідність 

людини  

15:40 – 16:05  Василь Косів (заступник голови Львівської міської ради з гуманітарних 

питань). Якою (не) повинна бути влада: погляд зі Львова  

16:05 – 16:30        Орися Гачко (викладач кафедри філософії УКУ). Історія та 

ідентичність: що робить історію важливою?  

16:30 – 16:55 Франс Хоппенбруверс (науковий секретар, керівник проектів фундації 

«Комунікантес»). Суспільне вчення Церкви про владу, ідеології та 

гідність людини: богословські аспекти  

16.55 – 17. 10          Перерва на каву/чай 

17:55 – 18:00 Дискусія. Обговорення доповідей пленарного засідання  

18:00 – 18:45 Вечеря 

18.45 – 20.40 Перегляд фільму режисера Анджея Вайди «Катинь» (конференц-зал) 

 

28 квітня (субота) 

 

8:30 – 9:30  Сніданок 

9:30 – 13:00  Секційна робота:  

• Взаємини між Церквою, владою й суспільством і суспільне вчення 

Церкви про владу, ідеології та гідність людини 

• Влада і людина у теоретичних концепціях та практиках державотворення  

• Влада і людина в Україні: досвід минулого та прогноз на майбутнє  

• Як впливають сучасні ідеології на духовний світ і гідність людини?  

13:00 – 14:00 Друге пленарне засідання: підбиття підсумків і закриття конференції 

14:00 – 15:00  Обід 

15.00 Екскурсія в музей «Тюрма на Лонцького». Молитва  біля пам’ятника 

жертвам репресій  



 

Секція №1 

Взаємини між Церквою, владою й суспільством 
і суспільне вчення Церкви про владу, ідеології та гідність людини 

Модератор – Анатолій Бабинський (авд. 121 ) 
 

ієрей Костянтин Пантелей. Християнські Церкви у формуванні пенітенціарної політики 
держави  

Воецкая Татьяна. Философско-религиоведческое осмысление специфики эволюции 
социального учения католицизма и православия (Південноукраїнський національний 
педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського) 

Ткачова Юлія. Соціальна доктрина Католицької Церкви і світський гуманізм: спільне та 
відмінне (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) 

Пшеничний Тарас. Українська Католицька Церква у конфлікті ідеологій  (перша половина 
ХХ ст.): історіографічний аспект (Київський національний університет ім. Т. Шевченка) 

Чорнописька Вікторія. Останній період життя К. Шептицького (1947–1951 рр.) 
(Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка) 

Солодкіна Вікторія. Християнин у радянському суспільстві: оточення, повсякденність, 
віра (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) 

Кокора Надія. Соціальна позиція Української Православної Церкви щодо участі в політиці 
сучасного християнина (Регіональна філія Національного інституту стратегічних 
досліджень у м. Донецьку) 

Мазуренко Віталій. Право на здійснення своєї діяльності Церквами та релігійними 
організаціями: теоретичний аспект (Одеський національний університет ім. І. 
Мечникова) 

Данилюк Олена. Держава і латинські чернечі ордени в Україні: реалії та проект нової 
стадії взаємин (Житомирський державний університет ім. І. Франка) 

Дейнека Інна. Порівняльний аналіз видавничої діяльності української баптистської 
діаспори та ВР ЄХБ: залежність від політичної кон’юнктури. (1945–1991 рр.) 
(Національний університет «Острозька академія») 

 

Секція № 2 

Влада і людина  
у теоретичних концепціях та практиках державотворення 

Модератор – Микола Рябчук (семінарська кімната) 

Шейко Юрій. Влада як автономний соціальний феномен (Національний університет 
«Києво-Могилянська академія») 
 
Мелех Богдан. Роль людини на шляху становлення правової держави (Національний 
університет «Львівська політехніка») 
 
Краснокутський Олександр. Влада і людина в концепції ідеології державотворення 
(Запорізький національний університет) 
 



Кедик Василь. Інтернет як засіб зв’язку влади та громадян в Україні: інформаційно-
комунікативний аспект (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника) 
 
Опанащенко Ірина, Якуніна Анастасія. Місце та роль громадянина у політичному житті 
держави (Севастопольський національний технічний університет)  
 
Мелех Любомира. Формування громадянського суспільства та його вплив на прийняття 
владних рішень (Львівський державний університет внутрішніх справ) 
 
Свистун Ольга. Неурядові організації України у практиках державотворення: правовий 
аспект розвитку (Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Польща) 
 
Joanna Siekiera. Godność człowieka w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Karcie 
Praw Podstawowych w kontekście akcesu Ukrainy do Unii Europejskiej (Вроцлавський 
університет, Польща) 
 
Кіндратів Святослав. Участь особи у громадських організаціях та її вплив на державну 
владу (Львівський державний університет внутрішніх справ) 
 

Папроцький Іван. Людина, її інтереси та права на шляху формування правової держави 
(Львівський державний університет внутрішніх справ) 
 
Яремко Уляна. Правова освіта людини та її вплив на становлення громадянського 
суспільства (Львівський державний університет внутрішніх справ) 

 

Секція № 3 

Влада і людина  
у теоретичних концепціях та практиках державотворення 

Модератор – Ірина Цюх (авд. 127) 
 
Лозниця Світлана. Становлення демократії в посттоталітарних країнах (Інститут 
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України) 
 
Вєдров Олексій. Легітимація влади як передчасна філософська проблема (Інститут 
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України) 
 
Воюта Дмитро,  Червінська Оксана. Роль ідеології в розвитку сучасних держав (Інститут 
міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка) 
 
Кузьмова Олена. Роль релігійного чинника у формуванні політичної ідеології 
(Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України) 
 
Сіома Микола. Корисність як вихідний принцип взаємодії індивіда та уряду у філософії 
Джеремі Бентама (Національний університет «Києво-Могилянська академія») 
 
Бєлявцева Олеся. Електронний уряд: зарубіжний досвід використання інтернет-
технологій для забезпечення доступу пересічних виборців до державної інформаціі та до 
представників державних органів (Таврійський національний університет 
ім. В. І. Вернадського) 
 



Литвиненко Наталя. Місце та роль місіонерства в колоніальній політиці Великої Британії 
у ХІХ ст. (Запорізький національний університет) 
 
Дякун Микола. Наявність моральних якостей у працівників органів внутрішніх справ при 
виконанні функціональних обов’язків (Львівський державний університет внутрішніх 
справ) 
 
Молодиченко Ольга. Дитячі будинки сімейного типу як спосіб вирішення проблеми 
сирітства в Україні (Волинський національний університет ім. Лесі Українки) 
 
Назаренко Роман. Сучасна світоглядна парадигма взаємодії влади, людини, релігії в 
мусульманському світі (Український католицький університет) 

Секція № 4 

Влада і людина в Україні: 
досвід минулого та прогноз на майбутнє 
Модератор – Зоряна Мельник (авд. 128) 

 
Голій Роман. «Зваблення»-повернення з православ’я на унію каплиць та окремих парафіян 
у Волинської губернії наприкінці ХVІІІ – у першій третині ХІХ ст. (Волинський 
національний університет ім. Лесі Українки) 
 
Захаревич Іванна, Головна Руська Рада та її вплив на формування ідентичності в 
Галичині у контексті українсько-польських відносин (Український католицький 
університет) 
 
Чорна Мар’яна. Особливості громадсько-просвітницької діяльності Іванни Блажкевич у 
Східній Галичині упродовж 1886–1977 рр. (Тернопільський національний педагогічний 
університет ім. В. Гнатюка) 
 
Григор’єва Марина. Погляди ректора Харківського університету Миколи Куплеваського 
на урядову політику в галузі студентського самоврядування на початку ХХ ст. (Музей 
історії фармації України Національного фармацевтичного університету) 
 
Корольов Геннадій. Ідеологія Михайла Грушевського між націоналізмом і модерном  
(Інститут історії України НАНУ) 
 
Тимченко Роман. С. Петлюра і Є. Петрушевич у контексті українського соборницького 
державного будівництва (листопад 1918 – липень 1919 рр.) (Інститут історії України 
НАНУ) 
 
Трофімов Валерій. СРСР як традиціоналістична імперія (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна) 
 
Черніченко Ігор. Каральна психіатрія в СРСР (на прикладі справи В. Боровського) 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 
Сирота Валер’ян, Смирнова Ольга. Досвід боротьби одеського «Меморіалу» за 
незалежність України та виявлення злочину радянської влади проти громадян України 
(громадська організація «Меморіал», м. Одеса) 
 

Секція № 5 



Як впливають сучасні ідеології  
на духовний світ і гідність людини? 
Модератор – Ігор Медвідь (авд. 120) 

Стефурак Михайло. Людина як об’єкт політичних маніпуляцій (Прикарпатський 
національний університет ім. В. Стефаника) 
 
Медвідь Ігор. Міф як інструмент політичного використання історії: Велика Вітчизняна 
війна та сучасна російська влада (Український католицький університет) 
 
Залісова Ольга. Політична еліта та її погляд на людину крізь призму ідеології 
(Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського) 
 
Матягіна Ольга. Вплив і значення політичних ідей для людини та політики (Національний 
університет «Києво-Могилянська академія») 
 
Стребков Богдан. Комікс-індустрія як засіб формування ідеології в американському 
суспільстві другої половини ХХ століття (Харківський національний університет ім. В. Н. 
Каразіна) 
 
Давиденко Ірина. Ідеологія як текст: герменевтичне розуміння (Прикарпатський 
національний університет ім. В. Стефаника) 
 
Іщенко Олена. Ідеологія як засіб дії на свідомість (Південноукраїнський національний 
педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського) 

Секція № 6 

Як впливають сучасні ідеології  
на духовний світ і гідність людини? 
Модератор – Орися Гачко (129) 

Фролова Наталія. Вплив засобів масової комунікації на духовне життя і гідність людини в 
Україні (Запорізький національний університет) 
 
Щербаков Максим. Ідентичність особистості й ідеологія в епоху постмодерну 
(Київський національний університет ім. Т. Шевченка) 
 
Алексійчук Ганна. Табу та його місце в культурі сучасних ідеологій (Національний 
університет «Острозька академія») 
 
Мегец Людмила. Гідність, честь, репутація: до сучасних рецепцій (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України) 
 
Плиска Анастасія. Милосердя в контексті світовідношення людини (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України) 
 
Ліпковська Вікторія. Особистісне зростання та самореалізація (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України) 
 
Надзвецька Ольга. Організоване та неорганізоване дозвілля студенства: досвід минулого 
та сьогодення (Національний університет «Львівська політехніка») 
 


