
PARTICIPATION IN CONFERENCES / CONFERENCE ABSTRACTS 
 
1. Лукашенко А. І. Плебсологічна оцінка пережитків тоталітаризму та ідеологічного 
вакууму у сфері органів місцевого самоврядування в Україні / А. І. Лукашенко // 
Плебсологічний вимір актуальних проблем у сфері органів місцевого самоврядування в 
Україні як європейській державі. Четверта всеукр. науково-практична конференція, 20 
травня 2010 р.: [матеріали доповідей і виступів] / відп. за випуск М.І. Скригонюк. – К.: 
ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 4. – С. 84–86. / Lukashenko A. I. Plebsological 
assessment of the remnants of totalitarianism and ideological vacuum in the sphere of local self-
government in Ukraine / A. I. Lukashenko // Plebsological dimension of current problems in 
the field of local self-government in Ukraine as a European state. The fourth all-Ukrainian. 
scientific-practical conference, May 20, 2010: [materials of reports and speeches] / resp. for the 
issue of M. I. Skrigonyuk. – Kyiv: Ukrainian Orthodox Church "Kyiv University", 2011. – 
Issue. 4. – P. 84–86. 
 
2. Лукашенко А. І. Аналіз перспектив входження України до ЄС: мрії, міфи та історична 
реальність // Проблеми державного будівництва в Україні №19: у 2 томах: тези доповідей 
ХVI Міжнародної науково-практичної конференції [«Україна в євро інтеграційних 
процесах»], (19 - 20 березня 2011 року) / Київський міжнародний університет. – К.: 
КиМУ, 2011. – Т. 1. – С. 20 –21  / Lukashenko A. I. Analysis of prospects for Ukraine's 
accession to the EU: dreams, myths and historical reality // Problems of state building in 
Ukraine № 19: in 2 volumes: abstracts of the XVI International Scientific and Practical 
Conference ["Ukraine in European integration processes"], March 19-20 2011) / Kyiv 
International University. – К.: КyMU, 2011. - Т. 1. – P. 20–21. 
 
3. Лукашенко А. І. Реалізація християнської ідеології в повсякденній історії 
Візантійської цивілізації / А. І. Лукашенко //  Проблеми державного будівництва в 
Україні. Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції професорсько-
викладацького складу «Європейський вибір України в контексті без пекових викликів та 
сучасних реалій». – Вип. №23. – К., 2015. – С.111–112. (Київський міжнародний 
університет, квітень 2015) / Lukashenko A. I. Realization of Christian ideology in the 
everyday history of Byzantine civilization / A. I. Lukashenko // Problems of state building in 
Ukraine. Proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference of Faculty 
"European Choice of Ukraine in a context without challenges and modern realities." - № 23. – 
K., 2015. – P. 111–112. (Kyiv International University, April 2015)  
 
4. Лукашенко А. І. Екзорцизм в повсякденному житті Європейської цивілізації. 
Проблеми державного будівництва / А. І. Лукашенко // Матеріали ХХІ міжнародної 
науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в 
світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика». – Вип. № 24. – К., 
2016. – С.234–238. (Київський міжнародний університет, квітень 2016) / Lukashenko A. I. 
Exorcism in the daily life of European civilization. Problems of state construction / A. I. 
Lukashenko // Proceedings of the XXI International Scientific and Practical Conference of 
Faculty "Ukraine in World and European Integration Processes: Strategy and Tactics". - № 24. 
– K., 2016. – P. 234–238. (Kyiv International University, April 2016)  
 
5. Лукашенко А. І. Християнський дуалізм на службі державної політики: концепція 
«Москва – Третій Рим» (1523 – 1524 рр.) / А. І. Лукашенко // Міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: 
історичні, соціологічні, політологічні аспекти. – Херсон, 2015. – С. 70–72. / Lukashenko 
A. I. Christian dualism in the service of public policy: the concept of "Moscow – the Third 



Rome" (1523-1524) / A. I. Lukashenko // International scientific-practical conference "Current 
issues and problems of modern civilization: historical, sociological, political aspects. – 
Kherson, 2015. – P. 70–72.  
 
6. Лукашенко А. І. Образ Диявола в першій половині другого тисячоліття: історичний 
аналіз / А. І. Лукашенко // Міжнародна науково-практична конференція «Наукова 
дискусія: питання соціології, політології, філософії та історії. – Одеса, 2015. – С.140–142. 
/ Lukashenko A. I. The image of the Devil in the first half of the second millennium: a historical 
analysis / A. I. Lukashenko // International scientific-practical conference "Scientific 
discussion: issues of sociology, political science, philosophy and history. – Odesa, 2015. – P. 
140–142.  
 
7. Лукашенко А. І. Історична еволюція образів Бога та Диявола: стародавня 
ретроспектива / А. І. Лукашенко // Міжнародна науково-практична конференція 
«Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи 
досліджень. – Херсон, 2015. – С.57–60. / Lukashenko A. I. Historical evolution of the images 
of God and the Devil: an ancient retrospective / A. I. Lukashenko // International scientific-
practical conference "Historical, sociological, political science: history, current state and 
prospects of research. – Kherson, 2015. – P. 57–60.  
 
8.  Лукашенко А. І. Формування соціального ідеалу максималізму і подвижництва: 
ісихазм як спосіб осягнення Бога / А. І. Лукашенко // Міжнародна науково-практична 
конференція «Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та 
політології». – Херсон, 2015. – С.47–49. / Lukashenko A. I. Formation of the social ideal of 
maximalism and asceticism: hesychasm as a way of comprehending God / A. I. Lukashenko // 
International Scientific and Practical Conference "Theoretical, Methodological and Practical 
Problems of Sociology, History and Political Science". – Kherson, 2015. – P. 47–49.  
 
9. Міжнародна наукова конференція: «Суспільства давньої середньовічної і 
ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина», Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, тема доповіді: «Дуалістичні релігійні уявлення в 
повсякденному житті Європи: порівняльний аналіз (IV – сер. XVII ст.)», 2017 рік  / 
International Scientific Conference: "Societies of Ancient Medieval and Early Modern Times 
and Their Civilizational Heritage", Taras Shevchenko National University of Kyiv, topic of the 
report: "Dualistic religious ideas in everyday life in Europe: a comparative analysis (IV - mid 
XVII centuries)", 2017. 
 
10. Лукашенко А. І. Вплив дуалістичних релігійних уявлень на тенденції повсякденного 
життя Західної Європи (IV – кін. XVI ст.) / А. І. Лукашенко // Міжнародна науково-
практична конференція «Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку». – 
Одеса, 2018. – С.13–16. / Lukashenko A. I. Influence of dualistic religious ideas on the 
tendencies of everyday life in Western Europe (IV - end of XVI century) / A. I. Lukashenko // 
International Scientific and Practical Conference "Social Sciences: Current Trends and Factors 
of Development". – Odesa, 2018. – P. 13–16. 
 
11. Міжнародна науково-практична конференція: «Методологія, джерела та концепція 
здійснення східноєвропейських досліджень» (21-23 вересня 2018 р.), Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, тема доповіді: «Вплив дуалістичних 
релігійних уявлень на тенденції соціокультурного життя та формування сакрального 
типу державної влади на теренах Східної Європи» / International scientific-practical 
conference: "Methodology, sources and concept of Eastern European research" (September 21-



23, 2018), Taras Shevchenko National University of Kyiv, topic: "The impact of dualistic 
religious beliefs on trends in socio-cultural life and the formation of sacred type of state power 
in Eastern Europe" 
 
12. Лукашенко А. І. Ребрендинг українського туристичного продукту в умовах 
інформаційної війни. «Аd orben per linguas. До світу через мови»: матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції, 20 – 22 березня 2019 року. Київ: Вид. центр КНЛУ, 
2019. – С. 581–583. / Lukashenko A. I. Rebranding of the Ukrainian tourist product in the 
conditions of information war. «Ad orben per linguas. To the world through languages ": 
materials of the International scientific-practical conference, March 20-22, 2019. Kyiv: Ed. 
Center of KNLU, 2019. – P. 581–583.  
 
13. Lukashenko A. I. Historical and cultural tourism resources as a basis for the development 
of cognitive tourism in London / A. I. Lukashenko // Proceedings of the first international 
scientific-theoretical conference: "Theoretical and practical scientific achievements: research 
and implementation", Pisa, Italy, issue 4. - 2021. – P. 70-72. –  
URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/12.02.2021/445  
 
14. Lukashenko A. I, Pavlova E. A. Analysis of the effectiveness of the tourist cluster in Central 
America / A. I. Lukashenko, E. A. Pavlova // First International Scientific and Theoretical 
Conference: "Process and dynamics of scientific research", Athens, Greece, vol. 1. - 2021. – P. 
23-24. - URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/26.02.2021/456 
 
15. Лукашенко А.І. Особливості екологічного туризму в Швейцарії / А. І. Лукашенко // 
Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Розбудова інноваційних економіки, 
менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності», Київ, МАУП, вип. 12. – 
2021. С. 21-23. / Lukashenko A. I. Peculiarities of ecological tourism in Switzerland / A. I. 
Lukashenko // Materials of the VI International. scientific-practical conf. "Development of 
innovative economics, management and education in the new social reality", Kyiv, IAPM, vol. 
12. – 2021. – P. 21-23. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/12.02.2021/445
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/26.02.2021/456

