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КОНЦЕПЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ВЕЛИКІ ВІЙНИ, ВЕЛИКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ІСТОРИЧНА 

СОЦІОЛОГІЯ 20-ГО СТОЛІТТЯ, 1914-2014» 

 

Згідно класичного вислову Чарльза Тіллі війна продукує державу, своєю 

чергою держава продукує війну. Вочевидь, соціальні зміни впродовж 20-го 

століття стали яскравою демонстрацією коректності Тіллієвої дескрипції. 

Перша світова війна потолочила залишки «старого порядку» та імперських 

структур у глобальному масштабі, ба більше існують  ґрунтовні підстави 

погодитися зі світ-системною рецепцією Черчілевою оцінкою Першої та 

Другої світової воєн як єдиної Другої тридцятирічної війни. Світові війни 

суттєво прискорили трансформацію імперій у національні держави; держави 

зосередили небачені ресурси та владу над індивідами й суцільними 

соціальними / етнічним / расовими групами. Війна стала не лише засобом 

зовнішньої політики, але й інструментом політики внутрішньої, яка була 

покликана радикально переформатовати соціальну структуру та вимагала 

появи нових політичних інституцій.  

Перша світова війна фрагментувала глобалізований світ кінця 19-го 

століття та поставила під загрозу існування ліберального капіталізму, 

породивши феномен «організованого модерну» на Заході та альтернативу 

західному модерну у вигляді ленінських режимів.  

Виникнення, розповсюдження та зникнення ленінських режимів являє 

собою одну з центральних подій 20-го століття. Територія України була в 

центрі обох світових воєн, власне Українська державність постає в результаті 

колапсу імперських структур після Першої світової війни, зазнає поразки у 

змаганнях з ленінізмом та знову з’являється на політичній мапі світу після 

колапсу радянського ленінського режиму.  

Воднораз, в іншій частині світу, у Східній Азії держава – незрідка 

держава породжена війнами – ставала та стає каталізатором розвитку та 

модернізації. 

Відтак, метою конференції є соціологічне – за одночасного залучення 

інших суспільствознавчих дисциплін – осмислення траєкторії українського 

соціуму впродовж останніх 100 років у контексті конфліктної динаміки світ-

системи та оцінка не лише можливості прагматичної політики модернізації / 

розвитку, але й модерну як такого.      

 

П.В. Кутуєв 

доктор соціологічних наук, професор,  

в.о. зававідувача кафедри соціології НТУУ «КПІ» 
 

А.А. Мельниченко 

кандидат філософських наук, доцент,  

учений секретар НТУУ «КПІ»,  

в.о. декана факультету соціології на права НТУУ «КПІ» 
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МЕЛЬНИЧЕНКО А.А. Доцент, учений секретар НТУУ «КПІ», декан факультету 

соціології і права, голова організаційного комітету 

КУТУЄВ П.В. Професор, в.о. завідувача кафедри соціології, факультету 

соціології і права, заступник голови організаційного 

комітету  
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

27 листопада 
09:00 – 10:00    Реєстрація учасників конференції зал Вченої ради 

НТУУ «КПІ» (1 корпус) 

10:00 – 12:00 Відкриття конференції та пленарне засідання зал Вченої ради 

НТУУ «КПІ» (1 корпус) 

12:00 – 12:15 Перерва на чай та каву 

12:15 – 13:00 Продовження пленарного засідання зал Вченої ради 

НТУУ «КПІ» (1 корпус) 

13:00 – 14:00    Перерва на обід 

14:00 – 16:00 Продовження пленарного засідання зал Вченої ради 

НТУУ «КПІ» (1 корпус) 

 

 

 

28 листопада 
 

Робота секцій з 10:00 до 16:00 в 7 корпусі НТУУ «КПІ» 

 

 

 

534 - 7 
Секція №1.  Історична соціологія суспільних трансформацій: модерна світ-

система у 20-ому столітті 

504 - 7 Секція №2.   Динаміка політичних інституції у 20-ому столітті:  Україна і світ 

503 - 7 
Секція №3.  Політична порівняльно-історична соціологія соціальної держави: 

від соціальної політики до соціальної роботи 

519 - 7 
Секція №4.  Еволюція управління в 20-ому столітті: війни, модернізація та 

становлення державного  Левіафану 

501 - 7 
Секція №5.  Місце та роль історичної соціології в методології соціальних 

наук 



УЧАСНИКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ: 

 

Головаха Євген Іванович, доктор філософських наук, професор, заступник 

директора Інституту соціології  НАН України з наукової роботи  

Тема доповіді: «Українське суспільство за умов війни: соціальні та психологічні 

наслідки». 

 

Макеев Сергей Алексеевич, доктор социологических наук, профессор, 

заведующий отделом исследования социальных структур Институту социологии 

НАН Украины  

Тема доклада: «Об одном опыте рассказывать про войну». 

 

Мельниченко Анатолій Анатолійович, кандидат філософських наук, доцент, 

учений секретар НТУУ «КПІ», декан факультету соціології і права НТУУ «КПІ».  

Тема виступу: «До питання про нову якість управління соціальними системами». 

 

Кутуєв Павло Володимирович, доктор соціологічних наук, професор, в.о. 

завідувача кафедри соціології, факультету соціології і права НТУУ «КПІ». 

Тема виступу: «Революції як форма розвитку модерну: версія Ш. Ейзенштадта». 

 

Горбачик Андрій Петрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан 

факультету соціології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Тема виступу: «Довіра - нерівномірно розподілений та дефіцитний ресурс в 

регіонах сучасної України». 

 

Abel Polese, Senior Research Fellow, Institute of Political Science and Governance.  

Тема виступу: «From informal resistance to social movements: is there a pattern». 

 

Медея Деспоташвілі, асоційований професор соціальної психології Тбіліського 

університету 

Тема виступу: «Psychological trauma: understanding and intervention based on 

Georgian experience».   

 

Дмитриев Александр Николаевич, Ведущий научный сотрудник ИГИТИ им. 

А.В. Полетаева  

НИУ «Высшая школа экономики» 

Тема доклада: «Первая мировая война, интеллектуалы и рождение исторической 

социологии». 

 

Кріс Вестон, президент Вестон консалтінг (Варшава, Польща) 

Тема виступу: «Ukraine after the 2014 war: periphery or semi periphery?».  

 

Якубин Алексей Леонидович, кандидат политических наук, старший 

преподаватель кафедры социологии, факультета социологи и права НТУУ «КПИ».  

Тема доклада: «Шевченко как миротворец».  

 



Романюк Людмила Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

соціології, факультету соціології і права НТУУ «КПІ». 

Тема виступу: «Становлення цінностей у процесах модернізації». 

 

Чукут Світлана Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор 

кафедри теорії та практики управління, факультету соціології і права НТУУ «КПІ». 

 

Тема виступу: «Сучасна війна, мережеве суспільство і психологія натовпу». 

 

Яковлев Денис Вікторович, декан факультету правової політології та соціології, 

доктор політичних наук,  професор Національного університету «Одеська 

юридична академія» 

Тема виступу: «Електронне урядування: Пригоди Левіафана у «матриці». 

 

Коломієць Тетяна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

соціології, факультету соціології і права НТУУ «КПІ». 

Тема виступу: «Формування національної ідентичності як засіб протидії в 

інформаційній війні (український контекст)». 



СЕКЦІЯ №1. ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ СУСПІЛЬНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ: МОДЕРНА СВІТ-СИСТЕМА У 20-ОМУ СТОЛІТТІ 

 

Науковий керівник: д.соц.н., професор Кутуєв П.В. 

Секретар: к.соц н., доцент Майструк Н.О. 

 

1. Україна в контексті модерної світ-системи: між периферією та напівпериферією  

2. Націоналізм, його трансформації на національна держава.   

3. Від ленінізму до постленінізму: історична соціологія трансформацій 

українського соціуму. 

4. Соціологічна теорія численних модернів та практичні перспективи розвитку / 

модернізації України.  

5. Трансформація цінностей: від модерну до постмодерну?  

6. Від Майдану до війни: сьогоденна  Україна у порівняльно-історичній 

перспективі.  

7. Соціальна мобільність у 20-ому столітті: локальні, регіональні та світ-системні 

виміри 

8. Українські землі в роки світових війн: історико-соціальний аспект 

 
Алексєєва О.А., Ракша Д.А. Розвиток соціального конфлікту в Україні (листопад 2013 р. 

до початку подій на сході україни)  

Андрійчук М.Т. Комунікаційна складова євромайдану у російсько-українському 

інформаційному протиборстві  

Антонюк Є.В.  Символ моди 70-80-х років ХХ ст. - показник зміни свідомості молоді 

радянської України  

Багінський А.В. Демократизація в Україні у контексті універсальних порівняльних 

досліджень  

Бичко Г.О. Соціальний стереотип як один з основних інструментів маніпулювання 

масовою свідомістю  

Балінченко С.П. Адаптація VS. Самоідентифікація: вектори розвитку українського 

соціокультурного простору  

Бершадська І.І. Суспільні зміни та соціологія у другому модерні  

Білан Р.А. Академічна мобільність в європі: історичний аспект 

Богданова О.В. Релігійний ексклюзивізм та його альтернатива  

Бойко В.А. Покоління як агент трансформаційних перетворень: до постановки проблеми  

Бойко Т.О. Екстраполяція концепції національної держави Д. Донцова в сучасних 

глобалізаційних війнах  

Бортнійчук К. Інформація як перфоманс: війна за розуми  

Virgílio, Jefferson. Voluntary anthropology on conflict scenarios  

Василець О.І. Трансформація цінностей як проблема упорядження простору референцій  

Вергун О.М. Екологічні наслідки воєнних дій на сході України  

Виговська О.В. Діяльність табору «артек» як приклад гуманізму у часи Великої 

вітчизняної війни  

Виселко І.В. Проблема трансформації цінностей в інформаційну епоху 

Власенко Д.С. Від Майдану до війни: сьогоденна Україна в геополітичному ракурсі  

Герасименко Ю.Ю. Критичність у осягненніі протирічь сьогодення як превентивний 

захід щодо розгортання військових конфліктів сучасності 

Герчанівський Д.Л. Неолібералізм VS. Держава, що сприяє розвитку: можливі вектори 

еволюцій для України  

Горяйстова Є.С. Трансформація цінностей: від модерну до постмодерну?  



Григоренко О.М. Війна і мир як діалектичні поняття в історії людства за працями 

Питирима Сорокіна  

Гришко А.С. Студентські революції 1968 року у Франції як приклад соціальних 

конфліктів 20 століття  

Донець А.О. Ювенальна юстиція в Україні: перспективи й проблеми  

Жук І.Л. Динаміка толерантності в Україні: на прикладі терпимості до сексуальних 

меншин  

Заец Д. Відповідальність бути «хіпстером»: ідея, фокус дослідження та значення 

 творчості  

Калюжная Е.В. Величайшая революция хх века, которая не произошла  

Каушнян А.І. Модернізація українського народу під впливом війни: історія і сучасність  

Кир’янова Г.О. Трансформація цінностей: від модерну до постмодерну?  

Кіслов Д.В. Інформаційні війни як вид маркетингових комунікацій  

Кісла Г.О. Національна держава та етнополітичний проект України: довготривалий  

дискурс  

Кліщ В.В. Легалізація проституції як негативний прояв транформації суспільних відносин 

ХХ ст  

Коваль О.А. Трансформації європейської самосвідомості: від Першої до Другої світової 

війни  

Коган К. Соціальний конструктивізм і соціальні мережі  
Коломоец М.А. Война в информационную эпоху  

Кондратюк М. В. Соціальні мережі як "полігон" презентації інформаційної війни 

Крижня В.О. Трансформація ролі соціальних агентів у процесі соціалізації особистості  

Крупеня Н.В. Інформаційна асиметрія як перепона на шляху впровадження електронного 

урядування  

Кудаева Ю.В. Вопрос о современной эпохе  

Куцик К.М. «Українська агора» як символ відродженої європейськості  

Кузнецова М.В., Пигарева Д.П. Информационная война: аспекты и методики  

Кучерявенко І.Ф. Перша світова війна в суспільній свідомості сучасних українців  

Лапіна В.В. Особливості новітніх тенденцій посилення соціального впливу реклами в 

умовах глобалізації  

Лебедь О.А. Роль інформаційної культури в добу глобалізації  

Литвин Н.В. Моральні цінності постмодерну  

Ліповська С.О. Україна в сучасному інформаційному просторі: Євромайдан – поразка чи 

перемога?  

Луцька К.О. Інституційна специфіка інформаційного соціуму  

Лучицька В.В. Трансформація цінностей української молоді  

Ляпіна Л.А. Мультикультуралізм як феномен постмодернізму: до проблеми типологізації 

концепцій  

Магеровський І.Т. Націоналізм в нашій державі  
Магеррамова А.Н. Вплив Першої світової війни на суспільно-політичні процеси в країнах 

Європи  

Майструк Н.О. Університети як агенти модернізації  

Малецький С.В. Від Майдану до війни: перспективи історичної компаративістики  

Манько І.В. Особливості віртуальних конфліктів  

Марченко А.М. Місце історичного контексту в інформаційному полі періоду суспільних 

зламів (на прикладі онлайн-спільноти "Євромайдан" та популярних блогів мережі 

facebook)  

Мельник Б.Б. Кризова свідомість сучасного суспільства в контексті трансформацій 

цінностей  

Мороз А.Л. Соціальна мобільність в Україні: з кінця ХХ століття до сьогодення  



Настояща К. Нові вектори ціннісної сфери постреволюційної Украни: традиція 

самоствердження чи самоствердження традиції?  

Новак О.М. Коли поєднується етнічний та громадянський націоналізм  

Одарич С.В. Інформаційна війна як складова сучасної гібридної війни між державами: 

деякі медіальні аспекти  

Остапчук В. Коли закінчиться війна в україні?  

Панченко В.В. Соціальна мобільність у 20-ому столітті: локальні, регіональні та світ-

системні виміри  

Парубець Г.С. Стильові трансформації соціокультурної сфери у перехідні періоди 

(модерн, постмодерн)  

Перекутa O.C. Aктивiзaцiя мoлoдiжнoгo руху в другiй пoлoвинi ХХ cтoлiття:coцiaльнo-

пcихoлoгiчний acпект  

Піхорович В.Д. Перспективи України  

Погорільська Н.І. Психологічні трансформації українського народу в період Радянського 

Союзу  

Прухницька О.В. «Зимова» війна як порівняльно-історична перспектива  

Работягова І.В. Інституціональні особливості периферійного/напівпериферійного статусу 

України  

Радчич С.О. Специфіка використання технології «опорних пунктів» в інформаційній 

війні між Україною та Російською Федерацією  

Cачук В.С. Амбівалентність ціннісної позиції українців у період Другої світової війни  

Сільченко Л.Г. Від Майдану до війни: сьогоденна Україна у порівняльно-історичній 

перспективі  

Скокова Л.Г. Регіональні особливості мовних практик у конфліктному соціумі  

Ставрояні С.С. Трансформація духовних цінностей в сучасних умовах: спроба 

філософської рефлексії  

Степико В.П. Модернізація: до концептуалізації поняття  

Стецюра К.О. Медіакультурний контекст трансформацій аксіосфери сучасного 

суспільства у теорії Г. Дженкінса  

Сторіжко Л.В. Національна держава як засадничий націотворчий чинник  

Сторижко А.И. Постмодернистские вариации духовной культуры  

Судаков В.І. Праця як культурна універсалія та її трансформація в контекксті глобальних 

соціальних змін  

Сухова Х.О. Опосередкована громадська дипломатія у інформаційній війні  

Тегза Д.В. Неофашизм в 20 столітті  

Тягур М.О. Від Майдану до сьогодення: Україна у порівняльно-історичній перспективі 

Федорова І.І., Шаповалова О.А. Трансформація культурних смислів і цінностей у 

дискурсі викликів “суспільства ризику”  

Філічев О.В. Від Майдану до війни: сьогоденна україна у порівняльно-історичній 

перспективі  

Фінько А.Є. Україна в контексті теорії модерної світ-системи: спроба оцінки  

Харченко И.С. Кризис субъектности в современном политическом дискурсе в контексте 

этики ответственности. Социолингвистический аспект  

Харченко О.І. Модернізація в Україні: чи можливий шлях лібералізації? Приклад лгбт 

спільноти  

Харченко Ю.А. Корейская война: комунизм против капитализма  
Цимбал С.М. Ціннісні пріоритети особистості в період соціокультурних криз  

Чирков О.С. Націоналізм як соціально-політичний феномен пострадянського періоду  

Чупрій Л.В. Культурні чинники формування загальнонаціональної ідентичності в 

контексті подолання політичної кризи на Сході та Півдні країни  

Шаповал О.П. Транзитивный характер социальных трансформаций  

Шевчук Д.О. Сучасні конфлікти та війни як запит суспільства до змін соціального  



простору  

Штанічева М.В. Інформаційна війна – стратегія на майбутнє  

Щербак С.І. До питання про ціннісні трансформації, демократизацію та економічний 

розвиток   

Щербина В.Л. Цілісність особистості в умовах мілітаризації суспільства  

Щербина В. М.  Культура війни в добу трансформації сучасної світ системи 

Щириця Т.В. Базові цінності в соціально-етичному дискурсі про війну  

Юрченко К.О.  Гегемония ценностей США в мире  

Юсин М.С. Соціальні мережі як інструмент протестних і революційних рухів у 

сучасному світі та Україні  

Якименко А.Я. Тварини та війна: від учасника бойових дій до гуманітарної проблеми  

 

СЕКЦІЯ №2. ДИНАМІКА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУЦІЇ У 20-ОМУ 

СТОЛІТТІ:  УКРАЇНА І СВІТ 

 

Науковий керівник: к.соц.н., доц. Єнін М.Н., к.політ.н., ст. викл. Якубін О.Л. 

Секретар: к.філос н. Радей А.С. 

 

1. Держава, що сприяє розвитку, та її перспективи в Україні.  

2. Лібералізм та ленінізм як політичні форми суспільств 20-го століття: імплікації 

для сьогодення.   

3. Глобальна гегемонія неолібералізму та її перспективи. 

4. Інституції глобальної гегемонії та їхня трансформація: з Заходу на Схід?  

5. Політична дія та політична культура в сучасній Україні.  

6. Політика централізації та децентралізації в 20-ому столітті: світовий досвід та 

українські реалії.  

7. Релігія, публічна сфера та модерн.  

8. Перспективи лівої політики в Україні та світі.    

9. Праворадикальні партії: вчора, сьогодні, завтра.   

 
Артеменко О.Т. Політична реклама як чинник політичної культури  

Бартош Гордецький. Свобода совісті та релігії в сучасності. Семантичні пригоди  

Вареник Я.Ю. Історичне значення неформальних структур в організованих соціальних 

системах  

Візерський Д. Праворадикальні партії у історичній ретроспективі та перспективі  

Головченко О.І. Електронне врядування в контексті Good Governance  

Голуб І.М. Пoлітична дія та пoлітична культурa в сучaсній Україні  

Демичева А.В. Місто як гравець у просторі децентралізованих міжнародних відносин  

Закорко В.Ю. Чому українки приймають мусульманство або чи варто міняти джинси на 

хіджаб?  

Єнін М.Н. Соціальні технології та ідеологічна складова розпалювання війни на Донбасі  

Жовноватая В.А. Интерпретация феномена справедливости сквозь призму программных 

документов кандидатов на пост Президента Украины в 2014 году  

Жуленьова О.В. Функціонування політичної і соціальної довіри в сучасній Україні з 

точки зору теорії політичної культури  

Загоруйко М.В., Канурна К.О. Ґендерні аспекти розподілу голосів на парламентських 

виборах 2014 року  

Зосим В.О. Особливості переходу від «керованого» до «самоорганізованого» хаосу в 

політичній системі України  

Казьмірова О.М. Особливості кредитної політики в умовах війни  



Кірюхін Д.І. Соціальна держава та посткомуністичні країни Крячко В.І. Активності 

католицької церкви в українському етнорелігійному соціопросторі: історико-політичний 

аспект  

Кунчев М.С. Глобальна гегемонія неолібералізму та її перспектива 

Куревина Т.В. Некоторые особенности политической культуры молодежи современной 

Украины  

Кутишенко Д.О. Особливості політичної PR – кампанії в гендерному вимірі . 

Кучерук Я.М. Сучасні вектори розвитку кадрового потенціалу державних службовців  

Лисогуб Д.В. Релігія у контексті сучасного суспільства, її значення та філософський  

зміст  

Ларченко М.Л.  Сепаратизм як виклик національній безпеці сучасних держав  

Мстоян М.В., Засенко Ю.В. Дослідження розподілу голосів респондентів по регіонам та 

за критерієм віку на парламентських виборах 2014 року за партійними списками  

Мердух Х.Р. Політичний тролінг в соціальних мережах  

Мовчан У.І. Зміна моделі демократії як необхідний шлях до Peace-building в Україні 

Обловацька Н.П. Лівий політичнй рух в Україні  

Перепеличний О.В. Перспективи розвитку лівої політики в Україні та світі  

Петрук М.О. Волонтерський рух за умов військового конфлікту  

Райчук Д.В. Украинские реалии - всеобщая консолидация  

Радей А.С. Либерализм и коммунизм как политические формы организации обществ ХХ 

века  

Пиголенко І.В. Дослідження громадської думки в умовах соціально-політичної 

нестабільності  

Ржевська Н.Ф. Стратегічні прогнози щодо зовнішньої політики адміністрації Б. Обами  

Рубан В.А. Централізація влади як шлях до стабілізації нинішньої ситуації та надання 

поштовху процесу децентралізації в майбутньому в Україні  

Рудська А.І. Гендерні аспекти політичного та громадського життя в Україні  

Рябінчук М.В. Концепції соціального капіталу в дослідженні постсоціалістичних 

трансформацій  

Сав’як У.І. Аналіз електоральної поведінки громадян України під час позачергових 

виборів верховної ради 26 жовтня 2014 року  

Северинчик О.П. Глобалізація як один із визначальних чинників розвитку держави  

Слушаєнко В.Є. Перспективи лівої політики в україні:попередній аналіз результатів 

виборів до Верховної Ради  

Суліковська І.О. Праворадикальні партії: вчора, сьогодні, завтра Трегуб К.С. Соціальна 

відповідальність мас-медіа: проблема налагодження суспільного діалогу  

Турко С.О. Прояви глобальної гегемонії неолібералізму та її наслідки  

Утєхіна А.А. Гендерне дослідження ставлення молоді України до вступу в НАТО 

Федорищак Х.І. Українсько-польська комісія експертів з удосконалення змісту шкільних 

підручників з історії та географії як репрезентант політики пам’яті 

Цюпак О.М. Медіаграмотність в процесах підвищення якості політичної культури  

Черленюк А.М. Фактори впливу на розвиток інноваційної складової у сфері державної 

служби  

Шаповалова А.И. Поляризация глобальной системы международных отношений как 

способ удержания либеральной гегемонии Запада  

Шестаковський О. Де пролягають культурні відмінності між регіонами? Досвід 

застосування методології Г. Хофстеде в Україні  

Shyrochenko M. Marketing strategies for improving the reputation of the armed forces: the 

european experience  

Ярова С.О. Ліберальна концепція держави та українські реалії  

 

 



СЕКЦІЯ 3. ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНА ПОЛІТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ: ВІД СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ 

 

Науковий керівник:  к.психол. н., доц. Романюк Л.В. 

Секретар: ст. викладач Мігалуш А.О. 

 

1. Еволюція держави загального добробуту у 20-ому столітті: світові практики, 

українські перспективи.  

2. Військовий конфлікт на території України як джерело соціальних проблем: роль 

соціальної роботи в допомозі переселенцям та військовим. 

3. Волонтерський рух в Україні за умов військового конфлікту та під час 

радикальних соціальних змін / революцій. 

4. Соціальна іммобільність, бідність та андерклас: концептуалізації та практичні 

підходи. 

5. Становлення цінностей у процесах модернізації: матеріалізм versus 

постматеріалізм?  

 
Баханов О.Ю. Військовий конфлікт на території України як джерело соціальних 

проблем: роль соціальної роботи в допомозі дітям-переселенцям 

Бигар Т.В., Ломакіна Т.О. Військовий конфлікт на території України як джерело 

соціальних проблем: роль соціальної роботи 

Бірюкова П.С. Роль громадських об'єднань за умов військового конфлікту в Україні 

Вислогузова Я.М. Чоловік поза життєвими смислами: провокації війни. Позиція жінки у 

контексті соціальної роботи 

Гибало А.І. Формування патріотизму як цінності молодого покоління 

Горбенко А. Організація соціальної роботи католицькою церквою серед іммігрантів в 

Італії 

Зінчук В.О. Реконструкція образу волонтера у суспільній свідомості українців 

Кобець Ю.С. Актуальність соціальної реклами в Україні 

Кондратюк А.А. Військовий конфлікт на території України як джерело соціальних 

проблем: роль соціальної роботи 

Куровська Г.В. Вплив науки на формування ідеології у воєний період 

Лапан Т.Д. Нетрадиційна війна в сучасній Україні 

утєх Т.С. Соціальна робота з сім’ями в умовах військового конфлікту 

Мацко-Демиденко І.В. Територіальна іммобільність у добу великих трансформацій 

Мігалуш А.О. Благодійність в Україні як основа підтримик постраждалих в зоні АТО 

Пашенько М.А. Підвищення ролі соціальної роботи у зв’язку із ситуацією військового 

конфлікту в Україні 

Петрук М.О. Волонтерський рух за умов військового конфлікту 

Препотенська М.П. Андерклас мегаполісу: стратегія ви-живання 

Трухан С.О., Семигіна Т.В., Гусак Н.Є. Утриманство чи активізація? Якою має бути 

відповідь соціальної роботи на запити внутрішньо переміщених осіб 

Процко С.А. Современная  роль волонтерства в украине 

Самойленко О.В. Військовий конфлікт на території України як джерело соціальних 

проблем: роль соціальної роботи 

Хижняк О.В. Волонтерський рух в Україні як прояв масової мобілізації в різних 

соціальних ситуаціях  

Ходус Е.В. «Общество без государства» как социальный эффект личностной эмансипации 

в актуальных украинских реалиях 

Хуторна Н.О. Соціальна реабілітація та адаптація інвалідів-учасників воєнних конфліктів 

 



Цюркало Т.І. Механізми реалізації соціальної роботи  в сучасних умовах 

Чухліб В.Є. Волонтерський рух за умов військового конфлікту  

 

СЕКЦІЯ №4. ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІННЯ В 20-ОМУ СТОЛІТТІ: ВІЙНИ, 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО  ЛЕВІАФАНУ 

 

Науковий керівник:  к.філос.н., доц. Мельниченко А.А. 

Секретар:  викладач Божок О.І.   

 

1. Еволюція теорій управління в 20-ому столітті та їхні імплікації для практики.  

2. Від інновацій до модернізації: проблеми взаємодії. 

3. Соціальний інжінірінг як інструмент сталого розвитку. 

4. Електронне врядування в контексті good governance. 

5. Управлінські імперативи забезпечення сталого розвитку суспільства. 

 
Анацька Н.В. Екологічна освіта як імператив управлінської діяльності для усталеного 

розвитку суспільства 

Архипова Є.О. Електронне урядування у вищій школі 

Бабаджанова О.О. Аналіз соціального інжинірингу як інструменту сталого розвитку 

Борсук Н.М. Еволюція поняття «соціальна інженерія» та можливості її застосування в 

соціологічній науці 

Безугла А.С. Соціальне консультування у сфері електронної комерції 

Божок О.І. Адміністративна субкультура в контексті розвитку Good Governance в Україні 

Бриль Ю.О. Роль фахівців документно-інформаційної сфери в організації 

документаційного забезпечення управління 

Великород А.О. Управлінські імперативи забезпечення сталого розвитку 

Вівчар Н.І. Практика корпоративного управління в умовах сучасного розвитку 

суспільства 

Волик В.М. Впроваження електронного урядування: переваги та недоліки 

функціонування держаного порталу в Бельгії 

Воловик Я.С. Теорія емоційного лідерства в системі наукових концепцій менеджменту 

Гапчук Я.К. Особливості застосування технологій краудсорсінгу під час військових 

конфліктів 

Герасименко А.Ю. Трансформації бюрократичного апарату в межах концепції  

Good Governance 

Горпинич О.В. Соціальна інженерія у сфері публічного адміністрування 

Гур В.І. Конструктивний раціоналізм як метод осмислення шляхів покращення 

управлінської діяльності 

Гуцалюк К.Е. Перспективи міжнародної взаємодії молодіжних громадських організацій в 

Україні 

Димитров В.Ю. Управління у ХХ столітті: на шляху до людиновимірності 

Дмитренко Н.О. Електронне урядування як складова концепції якісного управління  

Дубівка А.Ю. Ідеї сталого розвитку в реструктуризації корпоративних інформаційних 

систем  

Зубарева О.И. «Соблазн» как форма репрезентации социального контроля в современном 

обществе 

Кисельова О.Л. «Сталий розвиток»: витоки концепції та її становлення в Україні 

Коваль М.О. Застосування концепції наукового управління для захисту інформації в 

організаціях 

Ковальов В.І. Проблеми формування та функціонування механізмів командного 

менеджменту в сучасних організаціях 



Колобашкін Л. Проблеми та перспективи запровадження новітніх інформаційних 

технологій в управлінні суспільним розвитком 

Коновал Я.В. Проблеми запровадження інноваційної корпоративної культури на 

виробничих підприємствах України 

Курапова І.О. Електронні послуги в україні та австрії: компаративний аналіз 

Літовченко В.В. Компетентність державних службовців в сфері електронного урядування 

Мельник В.О. Вплив класичної школи менеджменту на управління державами у 20-ому 

столітті 

Мельник С.М. Еволюція держави загального добробуту у 20-ому столітті: світові 

практики, українські перспективи 

Москаленко О.Ю. PR технології як форма соціальної комунікації в культурі 

інформаційного суспільства 

Муратова І.А. Соціальне управління – наука війни чи сталого розвитку? 

Неділько Л.В. Соціальний інжініринг як інструмент забезпечення сталого розвитку 

суспільства 

Нерсесян Г.А. Управління суспільними цінностями – визначальний управлінський 

імператив у забезпеченні сталого розвитку суспільства 

Нечай Д.М. Особливості професійних компетенцій керівника на етапах розвитку 

корпоративної культури 

Овдієнко А.О. Модернізація соціальної сфери як фактор формування інноваційної 

системи 

Палагнюк О.Р. Еволюція теорії державного управління у ХХ столітті: від тиранії до демократії 

Пашов Р.І. Бюрократизація інтеграційних процесів у освітньому просторі 

Польська Т.Д. Комунікативні технології та їх взаємодія в соціальному управлінні на 

сучасному етапі інформаційного суспільства 

Порпленко Я.В. Електронне врядування в Україні в контексті Good Governance на шляху 

до європейської моделі публічного управління 

Пташник О.В. Концепція сталого розвитку суспільства як основоположна управлінська 

парадигма у 21 столітті  

Конєва Я.П ., Селезньова Н.П. Сcтатистичні методи дослідження рівня толерантності 

поляків до української меншини на вармії і мазурах на прикладі обробки анкет 

соціологічного опитування 

Руденок М.В. Соціальний інжинірінг як інструмент сталого розвитку.  

Савело Г.А. Соціально-психологічні особливості управління інноваційним потенціалом 

сучасних медично-діагностичних підприємств 

Савенко Л.В. Практики породження, існуваня та відтвореня феномену корупції в органах 

державної влади 

Савенкова М.О. Модернізація та інноваційність як необхідна умова ефективного 

розвитку сучасного університету 

Середницький С.С. Проблема впровадження проектного підходу в сфері інформаційних 

технологій: постановка питання та сучасні тенденції 

Сердюк Т.М. Реінжиніринг як запорука успіху  

Смольц С.П. Сучасна війна як інструмент реалізації влади 

Столяренко Д.А. Коллективность войны 

Толстов С.В. Світова війна 1914-1918 рр. Як стан та етап кризової трансформації 

міжнародної системи 

Уманська А.С. Демократичне управління та інформаційно-комунікаційні технології: 

ключові поняття 

Чепель Д.Д. Управлінські інновації як чинник підвищення ефективності системи 

управління 

Чeрнишeнкo O.Г. Пoлiтичнa iнтeрнeт-кoмунiкaцiя у сoцioiнжeнeрнiй дiяльнoстi 

Шарай І.В. Теорії управління ХХ століття – практична основа сучасного менеджменту 



Шевченко К.С. Глобальний характер впливу технологій соціальної інженерії в 

інформаційних протистояннях 

Шевчук В.В.  Державне регулювання інноваційним розвитком системи охорони здоров’я 

в умовах суспільної модернізації 

 

СЕКЦІЯ №5. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІСТОРИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ В 

МЕТОДОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

 

Науковий керівник:  к.соц.н., Дембіцький С.С. 

Секретар: аспірантка Купреєва Ю.  

 

1. Співвідношення теоретичного знання та емпіричних даних в історичній 

соціології. 

2. Валідність соціологічих даних в контексті історичної соціології. 

3. Роль історичних досліджень в соціології з точки зору кількісних досліджень. 

4. Роль історичних досліджень в соціології з точки зору якісних досліджень. 

5. Координати історичних досліджень в полі емпіричної соціології. 

6. Принципові навички соціолога-емпірика з точки зору історичної соціології. 

7. Історична соціологія як особливий підхід до прикладних соціологічних 

досліджень. 
 

Брік Т.Д., Маас І, М.Х. Д Ван. Міжгенераційна соціальна мобільність і модернізація в 

піларизованому суспільстві. Аналіз Нідерландів, 1851-1913 

 Бутковська Н.Ю. Усна історія в етносоціологічних дослідженнях 

Дембіцький С.С. Історична соціологія в контексті традиційної емпіричної соціології й 

навпаки 

Князева Е.В. Мнения и позиции населения городов Бессарабии: динамика социальных 

изменений за период независимости Украины (1991-2014гг.) 

Комих Н.Г. Соціальна екологія: історико-соціологічний фронтір 

Купреева Ю.А. Актуализация метода анализа социальных сетей в социологии 

Шевель І.П. Класичний та культурний розвиток соціальних конфліктів 


