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ЕКОНОМІКАІНФОРМАЦІЯ

VI Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÍÀÓÊÎÂÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß
"ÑÓ×ÀÑÍ² ÑÓÑÏ²ËÜÍ² ÏÐÎÁËÅÌÈ Ó ÂÈÌ²Ð²

ÑÎÖ²ÎËÎÃ²¯ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß"
Управління соціальними, економічними, політични-

ми, культурними, освітніми та іншими процесами в
суспільстві потребує компетентного наукового забез-
печення. Саме забезпечення теоретичної розробки та
практичної реалізації найефективніших моделей, тех-
нологій, засобів та методів управління  складає про-
блематику соціології управління - від управління ви-
робництвом до управління суспільством.

Новітнім тенденціям у сфері управління  суспіль-
ством була присвячена VI Міжнародна наукова кон-
ференція "Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціо-
логії управління", яка відбулася в Донецькому держав-
ному університеті управління 26 березня 2010 року.

Організаторами конференції виступили кафедра
соціології управління Донецького державного універ-
ситету управління та Донецьке відділення Соціологі-
чної асоціації, очолювані доктором соціологічних наук,
професором, заслуженим працівником освіти України
В. В. Бурегою.

Робота конференції проходила за такими напрям-
ками:

- соціологія управління: сучасні тенденції розвитку;
- державне управління: соціологічні виміри та пер-

спективи;
- регіональний вимір соціології управління;
- соціальні  технології в управлінні;
- комунікативна складова управлінського процесу;
- соціологія управління: методологія та методи;
- соціологія управління та політичний процес;
- організаційна культура: соціологічний вимір;
- соціальні конфлікти та ризики як об'єкт управління;
- соціологічне забезпечення управління реформа-

ційними процесами в освіті;
- соціальний простір міста: управлінський потенціал.
Участь у конференції взяли відомі науковці: Б. Г. На-

горний - д. соц. н., проф., професор кафедри соціо-
логії Східноукраїнського національного університету
імені В. Даля (м. Луганськ), В. Є. Пилипенко - д. соц.
н., проф., головний науковий співробітник відділу еко-
номічної соціології Інституту соціології НАН України
(м. Київ), В. А. Полторак - д. філос. н., проф., завідувач
кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук
Дніпропетровського університету економіки та права
(м. Дніпропетровськ), Я. С. Яскевич - д. філос. н.,

проф., директор Інституту соціально-гуманітарної ос-
віти Білоруського державного економічного універси-
тету (м. Мінськ), С. Л. Катаєв - д. соц. н., професор
кафедри соціології та соціальної роботи Класичного
приватного університету (м. Запоріжжя), Н. М. Лисиця
- д. соц. н., проф., професор кафедри міжнародної
економіки та менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності Харківського національного економічного
університету (м. Харків), О. М. Черниш - д. філос. н.,
професор, академік Національної Академії наук Украї-
ни та Української академії політичних наук, завідувач
кафедри філософії Одеського національного морсь-
кого університету (м. Одеса), Л. Г. Сокурянська -
д. соц. н., проф., завідувач кафедри соціології Харкі-
вського національного університету імені В. Н. Караз-
іна (м. Харків), Л. М. Хижняк - д. соц. н., проф., профе-
сор кафедри прикладної соціології Харківського на-
ціонального університету імені В. Н. Каразіна, М. І. Гав-
рилов, д. філос. н., проф., професор кафедри соціо-
логії управління Донецького державного університету
управління (м. Донецьк), О. В. Воловодова, к. соц. н.,
завідувач сектора проблем соціології Інституту еконо-
міки промисловості НАН України (м. Донецьк).

Загалом на конференції були представлені наукові
школи Києва, Мінська, Харкова, Єкатеринбурга,
Дніпропетровська, Донецька, Львова, Одеси, Росто-
ва-на-Дону, Луганська, Миколаєва, Запоріжжя, Ужго-
рода, Тернополя, Житомира, Херсона, Сімферополя,
Дрогобича, Кривого Рогу, Рівного, Маріуполя, Дніпрод-
зержинська, Макіївки.

З привітальним словом до учасників конференції
звернувся ректор Донецького державного універси-
тету управління доктор економічних наук, професор
О. С. Поважний, який відзначив, що конференція по-
трібна як з наукової, так і з практичної точки зору та
наголосив, що в наш час у сфері управління існує про-
блема дефіциту свіжих та ефективних ідей.

За підсумками роботи конференції видано збірник
наукових праць "Сучасні суспільні проблеми у вимірі
соціології управління".

М. М. Чаплик,
кандидат історичних наук, доцент

Донецького державного університету
управління
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