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044-239-34-79 ; 067-447-88-52  
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i.i.maslikova@gmail.com 
 
Соціальні мережі/чати   

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних     

Стать Ж | Дата народження ( 13/04/1974)  | Громадянство Україна   

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) доктор філософських наук по спеціальності етика   

Вчене звання  Доцент кафедри етики, естетики та культурології 

Посада Завідувач кафедри етики, естетики та культурології 

Кафедра Етики, естетики та культурології 

Факультет/інститут Філософський факультет 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. Етика, бакалавр, 2 курс, лекції, семінари 

2. Професійна та корпоративна етика, магістр, 1 курс, 
лекції, семінари 

3. Культурні інститути та культурна політика, бакалавр, 2 

курс, лекції, семінари 
4. Менеджмент соціокультурної діяльності, бакалавр, 2 

курс, лекції, семінари 
5. Крос-культурні дослідження сучасних економік, магістр, 

1 курс, лекції, семінари 

6. Дослідження культурних інститутів, аспірантура, 1 рік, 
лекції, семінари 

7. Ідеї «нової етики» в духовній культурі ХХ ст., магістр, 2 
курс. Лекції і семінари 

8. Менеджмент і маркетинг в музейній справі, магістр, 1 

курс, лекції і семінари 

У попередні періоди 1. Соціальні практики сучасної культури. Частина 2. 

Моральний вимір соціальних практик, бакалавр, 3 курс, 
лекції, семінари 

2. Етико-естетичні проблеми сучасності. Частина 1. Етичні 

проблеми сучасності, бакалавр, 3 курс, лекції, семінари 
3. Прикладна етика, магістратура, 1 курс, лекції, семінари 

4. Етика бізнесу, бакалавр, 2 курс, лекції, семінари 
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5. Етика. Естетика, бакалавр, 2 курс, лекції 

6. Історія зарубіжної культури, бакалавр, 2 курс, семінари 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З вересня 2020 по теперішній 
час) 

Посада в.о. завідувача кафедри етики, естетики та культурології 

Назва підприємства Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки науково-педагогічний 
працівник 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука 

(З 2011 по вересень 2020) Посада доцент кафедри етики, естетики та культурології 

Назва підприємства Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки науково-педагогічний 
працівник 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

(З 2005 по 2011) Посада асистент кафедри етики, естетики та культурології 

Назва підприємства Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60, м. Київ 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки науково-педагогічний 

працівник 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

(З 2000 по 2005) Посада аспірант кафедри етики, естетики та культурології 

Назва підприємства Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60, м. Київ 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки навчання, асистентська 

практика, написання та захист дисертації «Економічна етика в процесах 
раціоналізації господарства» 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  
 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(листопад-грудень 2020) 
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка , вул. Васильківська, 36 

підвищення кваліфікації «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої 
системи забезпечення якості вищої освіти» 

(жовтень 2020) 
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, вул. Бориса Грінченка, 

1 

Отримана кваліфікація: експерт НАЗЯВО Програма навчання експертів із акредитації 

освітніх програм 

(З лютого по травень 2017) Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка , вул. Васильківська, 36 

Отримана кваліфікація: підвищення кваліфікації за професійною програмою 

«Діяльність ВНЗ в умовах єдиного європейського освітнього простору». Випускна 
робота «Стандарти забезпечення якості освіти: студентоцентроване навчання 

(досвід впровадження на філософському факультеті)».  

(з вересня по грудень 2012) Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка , вул. Васильківська, 36 

Стажування в Науковій бібліотеці КНУ ім. М. Максимовича. Підготовка нової 

програми навчального курсу «Культурні інститути та культурна політика» 

(з 2 по 13 травня 2011) HESDeSPI Intensive Training Course on Higher Education University of Bologna, Italy 

Стажування в Болонському Університеті у межах Темпус  проекту з метою 

ознайомлення з роботою департаментів культури та відділів з гуманітарних питань, 
з освітньою та культурною політикою Італії 



   

(З травня по липень 2007) Институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров при 
Государственном университете гуманитарных наук, Москва, РФ) 

Отримана кваліфікація програма філософія; основні дисципліни програми – 

Моральна філософія, Нормативна етика, Прикладна етика, Ситуаційний аналіз, Нові 
освітні технології у викладанні етики. Випускна робота «Соціальна відповідальність» 

(З 1994 по 2000) Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Отримана кваліфікація філософ, викладач філософських дисциплін 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська, російська 

Іноземна мова 1 Російська, вільне володіння 

Іноземна мова 2 Англійська, рівень В2 

Іноземна мова 3 Німецька, рівень А2 

Комунікаційні компетентність Високі комунікаційні навички отримані: 
- в процесі науково-викладацької роботи 

- в процесі роботи в міжнародних проектах, які здійснювалися великою кількістю 

міжнародних команд-учасників та передбачали постійну особисту комунікацію та 
дистанційне спілкування 

Організаційна/управлінська 

компетентність 
З 2016 р. здійснюю керівництво науково-методичною роботою факультету (Голова 

НМК), є членом науково-методичної ради університету, членом вченої ради 
філософського факультету, з 2017 р. є гарантом ОПП «Культурологія» ОС бакалавр;  

з 2020 відповідальна за моніторинг академічної доброчесності в КНУТШ 
Була адміністратором та фінансовим менеджером робочої групи університету в 

міжнародному проекті ТЕМПУС (2010-2013 р) 

Цифрові компетенції Обробка інформації: високий рівень 
Комунікація: високий рівень 

Створення контенту (програм, сайтів): достатній рівень 
Вирішення проблем:  достатній рівень 

Інші комп’ютерні навички Робота з електронними таблицями та спеціалізованими програмами фінансового 

обліку 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Маю досвід розробки освітніх стандартів, навчальних планів, освітньо-наукових та 
освітньо-професійних програм, робочих програм навчальних дисциплін, 

ліцензування та акредитації спеціальностей. 
Маю великий практичний досвід фінансової аналітики, фінансового обліку та 

звітності відповідно до вітчизняних та міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Області професійних інтересів сучасна соціальна етика, ціннісно-імперативний вимір економічної, політичної та 
соціокультурних практик, етична оцінка соціальних інститутів, ідея спільного блага, 

управління у сфері культури, культурні інститути та культурна політика 

 
 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 



 

  

Публікації Автор більше, ніж 70 публікацій. Обрані публікації 

Одноосібна монографія: 

У пошуках спільного блага: етичні колізії соціальних практик: монографія. Київ: Вид. «Міленіум», 
2018. 338 с. 

Колективні монографії: 
1.Прикладний поворот в етиці як пошук морально-нормативної основи сучасних соціальних 

практик. Економічна етика як запит сучасної господарської практики // Філософія і політологія в 
структурі сучасного соціогуманітарного знання: монографія / Л.В.Губерський, А.Є.Конверський, 
В.А.Бугров та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011.- С.199-217 

2. Общественная мораль в современной экономике: этико-экономический анализ // 
Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные проблемы / Под ред. 

Р.Г.Апресяна. – М.: Альфа-М, 2009. – С.209-241 

Підручники: 
1 Корпоративна соціальна відповідальність // Професійна та корпоративна етика: навч. 

посібник. В. Г. Нападиста, О.В. Шинкаренко, М.М. Рогожа та ін. наук ред. В.І. Панченко. Київ: 
Вид. ВПЦ «Київський університет», 2019.  С. 116-137 

2 Типології етичних вчень // Етика. Естетика: навч. посіб. / за наук. ред. Панченко В.І. – К.: 
«Центр учбової літератури», 2014. – С. 58-101 

3 Економічна етика // Прикладна етика: навч. посібник / під редакцією В.І.Панченко. – К.: Центр 

учбової літератури, 2011. – С.121-173 
4 Глобальна етика у полікультурному світі // Людина у полікультурному суспільстві: навчально-

методичний посібник для викладачів вищих навчальних закладів з курсу за вибором для 
студентів соціогуманітарних спеціальностей / [Пометун О.І., Султанова Л.Ю. та ін.]. – К.: 

«Інжиніринг», 2010. – С.30-53. 

Статті: 
1.Методологічна база досліджень культурних інститутів // Українські культурологічні студії №6, 

2020. С.8-13. 
2.Культурна цінність та поліфункціональність суспільного простору міської площі: історико-

культурологічний контекст // Українські культурологічні студії №5, 2019. С.88-92 
3.Колективна діяльність та загрози «інституційного зла». Гілея: науковий вісник. Збірник 
наукових праць. Київ, 2019. Вип. 141 (2). Ч. 2 Філософські науки. С. 87-91. 

4. Мотиви та причини альтруїстичних дій: тенденції пояснень в сучасній етиці. Гілея: науковий 
вісник. Збірник наукових праць. Київ, 2018. Вип. 131 (4). С. 288-292. 

5. Міжнародне співробітництво та соціальне партнерство як механізми забезпечення якості 
культурологічної освіти // Українські культурологічні студії №1, 2017. – С.56-60. 

6. Етика прав в обґрунтуванні негативних обов’язків не завдання шкоди // Філософія і 
політологія в контексті сучасної культури № 2 (17). – Дніпро.: Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара, 2017. – С. 115 – 123 

7. Суспільне благополуччя як мета державної політики: спроби етичної концептуалізації // Гілея: 
науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол.ред. В.М.Вашкевич. – К.: Видавництво «Гілея», 

2017 

8. Етична легітимація шкоди та міркування спільного блага //  Гілея: науковий вісник. Збірник 
наукових праць / Гол.ред. В.М.Вашкевич. – К.: Видавництво «Гілея», 2017. – Випуск 121 (6). – С. 

139-142 
9. Проблематика культурного блага сквозь призму экономической теории и этики // Actual 
Problems of Modern Economic Development. Proceedings of Materials of International Scientific and 
Practical Conference. – Tbilisi: Publishing House “Business-Intellect”, 2014. – P.64-69. 

 



   

Проекти  1 Проєкт "Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти" Academic Integrity and Quality 
Initiative у співпраці з Американськими Радами з міжнародної освіти, Посольством США, МОН та 

НАЗЯВО  (2020-2022 р.) 

2 Міжнародний проект TEMPUS-SMHES – HESDESPI «Розвиток системи вищої освіти для 
вдосконалення соціального партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності у галузі 

гуманітарних наук» Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and 
Humanity Sciences Competitiveness (2010-2013 р.) 

3 Міжнародний проект «Розробка навчального курсу для вищих навчальних закладів відносно 

культурної обізнаності в Україні» при підтримці посольства Великої Британії та МОМ (2009-2010 
р.) 

4 Російсько-білорусько-український дослідницький проект «Суспільна мораль: методологія 
дослідження, нормативно-етичні та прикладні проблеми» (2006-2008 р.) 

5 Міжнародний проект «Розвиток етичної освіти у вищій школі програма HESP Regional Seminar 

for Excellence in Teaching (2004-2007 р.) 

Конференції 1. Maslikova I. Cultural value of urban public space "The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 
2020", International Scientific Conference (2020; Kyiv). International Scientific Conference "The Days 
of Science of the Faculty of Philosophy – 2020", April 22-23, 2020: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi 

[and other]. – Kyiv: Publishing center "Kyiv University", 2020. p.116-117 

2.Крос-культурні дослідження в оцінці суспільного життя. Викладання логіки та перспективи її 
розвитку. Матеріали доповідей та виступів VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
(Київ, 17-18 травня 2018 р.). Київ, 2018. С. 42-43. 
3.Професійна та корпоративна етика для політологів: цілі, завдання та змістовне наповнення 

навчальної дисципліни. Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку 
соціогуманітарного знання. Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 23-24 листопада 
2017 р.). Київ, 2018.  С. 67-71. 

4.Как возможно благо другого (читая Фрэнсиса Хатчесона) Другой. Ближний и Дальний: 
Материалы международной заочной этико-политологической конференции, 15 октября 2017 г. / 
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