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КОНЦЕПЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Протягом кількох останніх років поспіль ми спостерігаємо, як від Африки і до
Близького Сходу та колоніальна державність, що її вибудовували впродовж ХІХ і ХХ
сторічь, руйнується, а їй на зміну приходять невеликі, проте динамічні і тривкі харизматичні
вождівства, які також обов’язково є комерціалізованими; ми їх звикли йменувати то
фундаменталістами, то етноконфесійними угрупованнями, чи повстанцями, очолюваними
польовими командирами, або й мафіями.
У Східній Європі, держави якої були харизматично-індустріальними (сталіністськими),
зникнення харизматики разом з комуністичною ідеологією спричинило до виникнення
«пустого місця», яке одразу було «залатане» корупцією, позаяк за попереднього панування
більшовицької харизматичної бюрократії сталінських часів завжди і обов'язково була
присутня можливість гепання кулаком по столу, вольового примусу, тобто, порушення
формальних бюрократичних приписів. З державної машини витискали надможливе,
змушуючи її гарувати на форсажі. Це – тоталітаризм. А, як відомо, постфорсаж створює
зворотну тягу: за відсутності історичної цілі воля стає приватною та корисливою. А громаддя
радянської індустріальної власності призводить до гігантизму вождівств (олігархів,
президентів). У них є все, щоб дозволити собі мільярдерські вибрики. Стабілізація тут – на
рівні вертикалі чинів (або відкатів). Держава, звісно, відтворюється, але недолуга, мінімальна
по віддачі, у формі нестійкої і сповненої чвар ієрархії відкупників, які платять своїм
зверхникам політичною лояльністю та прямими «отстѐгиваниями» грошей нагору за право
вилучати ренту.
Відтак, існує два варіанти формування влади у такого типу державах: горизонтальна
децентралізація вождівств (очевидне розпадання держави) та вертикальна ієрархія вождівств
під оболонкою держави. В сучасній Україні існує загроза, що відбувається не процес
централізації, а поділ між новими польовими командирами, котрі або створять силову
корупційну вертикаль, або так і залишаться рівносильними угрупованнями-суперниками. За
таких умов концепція Чарлза Тіллі, яка акцентує на війні, як двигуні державного будівництва
(state-building), перестає працювати та вимагає коригування.
Існує надія на перенесення моделі функціонування бюрократичної держави з ЄС, але
які ресурси будуть для цього потрібні? Чи вождівства мають бути подолані і демонтовані, чи
ввійти до складу держави у якості певної одиниці і підрозділу (бригади добровольців,
губернаторства, бізнес-корпорації), а головне, яка політична сила (президент П.Порошенко?)
захоче і буде здатною створити бюрократичне управління? Зрештою, чи може в цьому
зіграти роль соціально-політична мобілізація громадян? Адже Ч.Тіллі щодо внутрішнього
фактору зростання держав говорив, втім небагато, оскільки його праці розглядають більш
ранні віки. Показово, що Іммануїл Валерстайн написав свій 4 том «Модерної світ-системи»
саме про соціальні рухи і загрозу революції як про головний чинник формування ліберальної
ідеології та ліберальної держави на Заході в ХІХ столітті.
Метою конференції є обговорення динаміки трансформацій влади в сучасному світі під
кутом зору схеми британо-американського соціолога Майкла Манна, який виокремлював
владу політичну, економічну, військову та ідеологічну. За умов «неоголошеної комбінованої
війни» (Є.Головаха) Російської Федерації проти України постають питання про шляхи
досягнення інфраструктурної влади, інакше кажучи підвищення ефективності держави та її
апарату за одночасного збереження автономії громадянського суспільства та демократичних
інституцій, що мають реальне наповнення. Не менш актуальними є взаємовідношення поміж
проектом національної держави та глобалізацією; запитом на демократію та імперативами
капіталізму та імплікаціями впливу капіталізму на національному й на світ-системному
рівнях.
Г. Дерлуг’ян, професор соціології Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі,
П. Кутуєв, зав. кафедри соціології ФСП,
А. Мельниченко, декан ФСП.
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

09:00 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00

3 червня
Реєстрація учасників конференції зал Засідань Вченої ради
НТУУ «КПІ» (1 корпус)
Відкриття конференції та пленарне засідання зал Засідань
Вченої ради НТУУ «КПІ» (1 корпус)
Перерва на чай та каву
Продовження пленарного засідання зал Засідань Вченої ради
НТУУ «КПІ» (1 корпус)
Перерва на обід
Продовження пленарного засідання зал Засідань Вченої ради
НТУУ «КПІ» (1 корпус)

4 червня
Робота секцій з 10:00 до 16:00 в 7 корпусі НТУУ «КПІ»
519 -7
534 - 7
503 - 7
519 - 7

Секція №1. Влада: політична, ідеологічна, економічна та військова
Секція №2. Соціальна та політична теорія модерну: від концепцій до
політики
Секція №3. Модерн та соціальна держава: від тріумфу до занепаду?
Секція №4. Політична влада та політекономія модерної світ-системи:
національні держави та глобалізація

УЧАСНИКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ:
Мельниченко Анатолій Анатолійович, кандидат філософських наук, доцент,
учений секретар НТУУ «КПІ», декан факультету соціології і права НТУУ «КПІ».
Тема виступу: «Модернізація системи влади як імператив забезпечення сталого
розвитку суспільства».
Злобіна Олена Генадіївна, доктор соціологічних наук, завідувач відділом соціальної
психології Інституту соціології НАН України.
Тема виступу: «Фрейм страху як чинник формування ставлення населення до влади в
умовах суспільної кризи».
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».
Георгій Дерлуг’ян, професор соціології Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі
(Абу-Дабі, ОАЄ).
Title of the talk: «Taming the chief».
Кріс Вестон, президент Вестон консалтінг (Варшава, Польща).
Title of the talk: «Bob`s Your Uncle» and the Continuing Prevalence of Dynastic Politics in
the Modern Era».
Кутуєв Павло Володимирович, доктор соціологічних наук, професор, завідувач
кафедри соціології, факультету соціології і права НТУУ «КПІ».
Тема виступу: «Соціальна теорія модерну поміж орієнталізмом та орієнтом».
Якубин Алексей Леонидович, кандидат политических наук, старший преподаватель
кафедры социологии, факультета социологии и права НТУУ «КПИ».
Тема доклада: «К вопросу о политическом и воображении советских
коммунистов/УПА (один диалог в Fb)».
Коротаев Андрей Витальевич, доктор философии (PhD), доктор исторических наук,
профессор, заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической
дестабилизации Национального исследовательского института "Высшая школа
экономики" (Москва, Российская Федерация).
Исаев Леонид Маркович, кандидат политических наук, старший преподаватель
Национального исследовательского института "Высшая школа экономики" ( Москва,
Российская Федерация).
Тема доклада: «Революционная волна 2013–2014 гг.: количественный анализ. Или –
что общего между президентом Мурси и президентом Януковичем?».
Wojciech Rafałowski, assistant professor of sociology at Warsaw University (Warshava,
Polаnd)
Title of the talk: «Measuring changes to the state budget in Poland. Demonstration of the
method».

Коротаев Андрей Витальевич, доктор философии (PhD), доктор исторических наук,
профессор, заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической
дестабилизации Национального исследовательского института "Высшая школа
экономики" (Москва, Российская Федерация).
Исаев Леонид Маркович, кандидат политических наук, старший преподаватель
Национального исследовательского института "Высшая школа экономики" ( Москва,
Российская Федерация).
Тема доклада: «Политическая география современной Украины».
Гринин Леонид Ефимович, главный научный сотрудник Национального
исследовательского института "Высшая школа экономики" (Москва, Российская
Федерация).
Тема доклада: «Исторические и геополитические причины социально-политического
кризиса на Украине».
Зоткин Андрей Александрович, кандидат социологических наук, ученый секритарь
Института социологии НАН Украины.
Тема доклада: «Трансформация отношений власти: тенденции современности».
Яковлев Денис Вікторович, доктор політичних наук, професор, Декан факультету
правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична
академія».
Тема виступу: «Політичний вибір України: альтернативи великого князя та
обмежеження останнього генсека».
Пиголенко Ігор Вікторович, кандидат філософських наук, доцент кафедри
соціології, факультету соціології і права НТУУ «КПІ».
Тема виступу: «Декомунізаційні закони та Комуністична партія України: стан та
перспективи».
Єнін Максим Наімович, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології,
факультету соціології і права НТУУ «КПІ».
Тема виступу: «Історична память та ідеологія в різних типах суспільства».
Фінько Антон Євгенович, кандидат філософських наук, науковий співробітник
Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.
Тема виступу: «Звичаєва складова суспільного устрою в процесі модернізації».

СЕКЦІЯ №1. ВЛАДА: ПОЛІТИЧНА, ІДЕОЛОГІЧНА, ЕКОНОМІЧНА ТА
ВІЙСЬКОВА
Науковий керівник – к.філос.н., доц. Мельниченко А.А.
Секретар - викладач Божок О.І.
1. Влада в Україні: динаміка чотирьох вимірів Майкла Манна.
2. Поміж вождями та раціональною бюрократією: проект та перспективи національної
держави в Україні.
3. Технології та соціальні зміни: контури майбутнього соціуму.
4. Адміністративна та інформаційна влада в українському соціумі.
5. Електронне врядування та соціальна інженерія як інструменти модернізації.
6. Сталий розвиток: поміж ідеологемою та політикою.
Авксентьєва Т.Г. (м. Харків) Суспільне порозуміння в Україні як фактор політичної
стабільності: виклики та перспективи
Бариш Л.В. (м. Київ) Етичний кодекс як механізм ефективного очищення (люстрації) влади
Безугла А.С. (м. Київ) Динаміка споживацьких практик та управління ними у сфері
інтернет-торгівлі
Божок О.І. (м. Київ) Особливості адміністративної субкультури в умовах люстраційного
процесу в Україні
Бортнійчук К.Г. (м Київ) Виклик інформаційним сусупільством
Буданова О.Б. (м. Харків) Сутність та роль політичної інтернет-солідарності
Бурлачук В.Ф. (г. Киев) Власть в обществе в условиях вооруженного конфликта
Васильченко А.Д. (м. Київ) Теорія рис – засіб характеризування особливості політичного
лідера
Віскушенко Б.Р. (м. Київ) Вплив електронного урядування на формування довіри громадян
до органів державної влади
Голь Н.В. (м. Київ) Механізми політичного маніпулювання
Грабчук С.М. (м. Київ) Застосування маніпулятивних інструментів Росії в Криму
Грицаненко М.О. (м. Київ) Аналіз технологічних та соціальних змін майбутнього соціуму
за твором Р.Бредебері «451 зa Фapeнгeйтoм»
Гусак О.В. (м. Київ) Сталий розвиток як нагальна необхідність сьогодення
Демарьов О.Г. (м. Київ) «Управління» словом або роль держави в розвитку галузі
книговидання
Дзюба О.В. (м. Київ) Електронне врядування, як інструмент модернізації державної влади
Димитров В.Ю. (м. Київ) Виклики сучасності та ефективність управління
Дмитренко Н.О. (м. Київ) Стан та перспективи розвитку державної комунікативної
політики України
Д’якова М.О. (м. Київ) Маніпуляція суспільною свідомістю як інструмент інформаційної
війни
Ефименко Д.В. (г. Киев) Технологический облик современного общества и его проблемы.
Замачковська Г.В. (м. Київ) Проблеми легітимності політичної влади в сучасній Україні
Зінчук В.О. (м. Київ) Феномен сегрегації у системі державної служби України
Ісхакова Н.Г. (м. Київ) Довіра як чинник політичної мобілізації суспільства в умовах
демократії
Іщенко А.М. (м. Київ) Розумне управління майбутнім: від форсайту до соціальної інженерії
Кадикало О.М (м. Київ) Деформація правосвідомості та шляхи її подолання
Карпенко В.В. (м. Київ) Електронне врядування як система прямої електоральної демократії
Катран Л.В. (м. Київ) Ідейний зміст політичного режиму Кадафі: відголоски минулого у
сучасності
Качараба Н.П. (м. Київ) Інформація як головний фактор, що формує свідомість громадян
Кисіль В.В. (м. Київ) Електронне врядування як рятувальник економічного стану України
Кожедуб О.В. (м. Київ) Політична влада в Україні та система її реформування

Кожемякіна О.В. (м. Київ) Актуальність проблеми інформаційної політики в Україні та
шляхи її вдосконалення
Коломієць Т.В. (м. Київ) Консцієнтальна зброя як механізм реалізації символічної влади
Кондратович К.М. (м. Київ) Політика і ЗМІ: маніпуляції громадською думкою
Краснокутська С.А. (м. Київ) Сталий розвиток: поміж економікою та політикою
Красько А.М. (м. Київ) Бачення суспільного розвитку з позиції утопії та антиутопії
Кучмій К.О. (м. Київ) Визначення політичної активносіт населення в Україні
Магеррамова А.Н. (м. Київ) Політична еліта України
Майстренко Н.В. (м. Київ) Проблеми розвитку системи електронного урядування в Україні
Мельнікова О.М. (м. Київ) Ідеологічна влада від сталінського тоталітаризму до сьогодення
Мовчан У.І. (м. Харків) Рower-sharing як альтернатива реформування політичної системи
України
Неділько Л.В. (м. Киів) Роль соціоінженерних технологій у становленні громадянського
суспільства в Україні
Нерсесян Г.А. (м. Київ) Сталий розвиток як темпоральна управлінська парадигма епохи
модерну
Нєчаєва Я.О. (м. Київ) Комунікативні технології як джерело інформаційної влади в
українському соціумі
Огій К.С. (м. Київ) Взаємодія влади та ЗМІ
Огоренко Р.А., Лєгунцова О.В. (м. Київ) Плюсы и минусы введения глобального
электронного документооборота
Одарич С.В. (м. Київ) Проблема демократизації комунікацій бюрократичного централізму
Олефіренко Д.В. (м. Київ) ЗМІ як засіб маніпулятивного впливу влади
Пинский Д.В. (г. Киев) Власть социона
Поліщук І.В. (м. Київ) Особливості жіночої політичної участі в Україні
Решетіло І.М. (м. Київ) Глобалізація як тенденція розвитку людства
Романюк Л.В. (м. Київ) Становлення цінностей як соціокультурних і особистісних
конструкцій
Руденко Т.П. (м. Київ) Політична й економічна влада в сучасній Україні та політичний
плюралізм як можливість доступу до державної влади
Сакун Є.С. (м.Київ) Інформаційна влада в українському соціумі
Степаненко В.П. (м. Київ) Влада, соціальне знання та громадянське суспільство:
конфігурація взаємин у кризовій трансформації
Стецюра К.О. (м. Київ) Осмислення медіа та соціальних змін у контексті філософії техніки
М. Гайдеггера
Сусська О.О. (м.Київ) Партиципаторна журналістика як втілення сучасних
можливостей
трансформації медіакомунікацій
Телешун Я.С. (м. Київ) Міфотворчість у діяльності фінансово-політичних груп в Україні
Ткачук Ю.В. (м. Київ) Порівняння соціуму майбутнього в творах Оруела і Хакслі
Томиліна К.Ф.Г. (м. Київ) Особливості гендерної диференціації в структурі політичної
влади
Трофімчук А.С. (м. Київ) Особливості трансформації інституту державної служби України
Трояновська Л.В. (м. Київ) Актуальність поглядів Н. Макіавеллі в сучасному українському
політичному просторі
Ужвій М.В. (м. Київ) Образ політичного лідера як еталон суспільного діяча
Холін В.В. (м. Київ) Використання експертного оцінювання при визначенні державної
таємниці
Хоменко Т.Ю. (м. Київ) Ресурси та види влади в сучасному суспільстві
Чабаненко О.І. (м. Київ) Аналіз декомунізації в Україні
Чирков О.С. (м. Київ) Електронне врядування як інструмент модернізації
Шульга О.М. (м. Київ) Українське суспільство: між прагненням до змін та символічними
анклавами
Яковлева Л.І. (м. Одеса) «Розпорядники» влади: три обгрунтування легітимності
публічного управління

Яремчук Т.Д. (м. Киев) Політична реклама як особливий вид комунікації та впливу на
поведінку громадян
СЕКЦІЯ №2. СОЦІАЛЬНА ТА ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ МОДЕРНУ: ВІД КОНЦЕПЦІЙ
ДО ПОЛІТИКИ
Науковий керівник – д.соц.н., проф. Кутуєв П.В.
Секретар – к.філос.н. Радей А.С.
1. Модерний соціальний порядок у 21-ому столітті: сучасні соціологічні дебати.
2. Влада да глобалізація.
3. Україна: шлях до ринкової демократії чи динаміка капіталістичної напівпериферії?
4. Соціальна структура модерного соціуму: світ-системна та державоцентрична перспективи.
5. Нерівність у структурі модерну.
6. Модерн та криза його ідеологічних форм.
7. Між Вашінгтонським та Пекінським консенсусами: дві версії модернізації.
8. Радикальні ліві, радикальні праві: модерн та політичний протест.
9. Євроінтеграція: політекономія, міжнародні відносини та ідеологія.
10. Релігія та соціальній й політичні інституції: поміж ліберальною демократією та
фундаменталізмом.
11. Еволюція релігійних практик в контексті модерних трансформацій.
12. Модерн та образ Іншого: соціальна теорія та практики меншин.
13. Західний модерн: вища стадія модернізації чи один зі шляхів розвитку?
14. Цінності модерну та постмодерну: порівняльна та історична динаміка.
Kateryna Zagorodnya (Khmelnitsky, Ukraine) Youth mobility as a tool of creating a new social
theory
Багінський А.В. (м. Київ) Універсальна експертиза у сучасних тенденціях символічного
дискурсу
Башилова В.П. (м. Київ) Постмодерн: соціально-політична реальність в Україні
Березін О.Б. (м. Київ) Фемінізм в сучасній Україні
Білецька О.С. (м. Київ) Еволюція релігійних практик в контексті модерних трансформацій
Бова В.А. (м. Київ) Сутність та проблеми глобалізації в рамках модерну
Богданова О.В. (м. Київ) Ґендерна рівність у релігійних інституціях модерних суспільств:
неуникна чи недосяжна?
Бурлака В.О. (м. Київ) Проблема вибору для України моделі економічного розвитку
Василець О.І. (м. Київ) Проблема інституціоналізації революційного наративу як питання
ефективності трансформаційних перетворень загалом
Власнюк Г.С. (м. Київ) Шляхи впровадження ефективної антикорупційної політики в
Україні
Георгін Д.А. (м. Київ) Соціальні аспекти сучасних засобів зв’язку у контексті модернізації
суспільної практики
Дегтяр В.С. (м. Київ) Тенденції протестної активності: за рік після Майдану. На основі
моніторингу протестних подій в Україні Центру соціальних і трудових досліджень
Діденко Г.С. (м. Київ) Євроінтеграція України: екологічний аспект
Дмитренко О.М. (м. Київ) Розвиток агропромислового бізнесу України в умовах
євроінтеграції
Довгань Б.М. (м. Київ) Національна самосвідомість як рушій розвитку вітчизняної
економіки
Дубовик Н.А. (м. Київ) Політична модернізація сучасного українського суспільства
Ершова М.А. (г. Киев) Гендерная политика Украины в условиях европейской интеграции
Єрескова Т.В. (м. Київ) Національна гордість як один з викликів радикального модерну
Железняк Р.В. (м. Київ) Опитування громадської думки як метод прикладної політології

Жогов Р.Ю., Поднос В.С. (г. Киев) Влияние глобализации на процесс информатизации в
Украине
Заец Д. (г. Москва, Российская Федерация) Украинское необщество: что осталось после
модерна
Зінченко В.С. (м. Київ) Цінності модерну та постмодерну: порівняльна та історична
динаміка
Карлашевич І.А. (м. Київ) Влада і глобалізація
Карпеко К.М. (м. Київ) ) Глобалізаційні процеси в сучасному світі
Конєва Я.П. (м. Ольштин, Республіка Польща), Селезньова Н.П. (м. Київ) Аналіз
самоіндентифікації українців у Польщі
Корабльова В.М. (м. Київ) Альтернативні вектори модернізації, або чи актуальний нині
гуманізм?
Коржов Г.О. (м. Красноармійськ) Соціокомунікативні механізми формування європейської
ідентичності
Корнілова В.В. (м. Київ) Основоположні цінності Євроатлантичної спільноти та їхнє
значення для України
Кравець О.О. (м. Київ) Необхідність технічних (супутникових) взаємодій як об’єктивна
потреба нової динаміки перемов
Крячко В.І. (м. Київ) Опціональна імпактивність етнорелігійних маркероконструктів
сигніфікативного поля католицизму у контексті політичного аспекту екуменізму
Ларченко М.Л. (м. Київ) Міжетнічна толерантність в контексті викликів глобалізації
Ленко Т.О. (м. Київ) Проблеми становлення правової держави і громадянського суспільства
в Україні
Леонюк П.В. (м. Київ) Сучасні держави за умов глобалізації
Ліповська С.О. (м. Київ) Влада естетичного у модерному суспільстві
Ліфер М.О. (м. Київ) Вплив глобалізаційних процесів на механізм державної влади
Лобачова О.О. (м. Київ) Питання меншин в Україні: правові аспекти та реалії сприйняття
Лобода Б.О. (м. Київ) Значення регіональної політики держави та проблеми сепаратизму
Луцька К.О. (м. Київ) Від індустріального до постіндустріального суспільства: особливості
розвитку теоретичних концептів
Майструк Н.О. (м. Київ) Транснаціоналізація влади за доби глобалізації
Макуха М.О. (м. Київ) Культурно-аксіологічні аспекти модерну та постмодерну
Мaриніч A.Г. (м. Київ) Глoбaлізaція як фенoмен сучaснoсті
Максимів С.Б. (м. Київ) Системна соціологія як вихід із сукупності інформаційного потоку
в сучасному суспільстві
Масєнкова Н.О. (м. Київ) Децентралізація: передумови, сутність та переваги
Мельнікова О.М. (м. Київ) Економічна влада та її прояви в Україні
Михайлова О.Ю. (м. Київ) Модерний концепт політичної нації у постмодерну добу
Мініна І.М. (м.Київ) Іслам як домінантний фактор впливу на політику та суспільство
арабських країн
Міщенко А.П. (м. Київ) Шлях розвитку України: між Вашингтонським та Пекінським
консенсусами
Момот М.Р. (м. Київ) Місце України в сучасних глобалізаційних процесах
Мурашко Н.О. (м. Київ) Західний модерн: вища стадія модернізації чи один зі шляхів
розвитку?
Навроцький В.Б., Шевченко А.Р. (м. Київ) Основні суспільно-політичні чинники
економічної кризи в Україні
Наконечна Ю.В. (м. Київ) Наслідки глобалізації: феномен інформаційного тероризму в
Україні
Настояща К.В. (м. Київ) Форми нової релігійності: маскування під соціоцентричність чи
повернення до первісного магізму
Нефедов С.А. (г. Екатеринбург, Российская Федерация) «Молодежный бугор» и Русская
революция 1905-1907 годов

Омельянець В.В. (м. Київ) Чому за часів свободи та модерну люди прагнуть до обмежень
фундаменталістських практик
Онищук В.М. (м. Одеса) Соціальні кластери протестного періоду
Пелин А.В. (г. Ужгород) Морфология социально-политических моделей и сценариев
Петрик Я.О. (м. Київ) Модернізація державної влади в умовах глобалізації
Пітроченко І.М. (м. Київ) Національна ідентифікація в контексті релігії
Подгурська І.О. (м. Київ) Проблеми та перспективи формування екологічної політики в
Україні
Попов А.О. (м. Київ) До проблеми джерел кризи сучасного суспільства: спроба
теоретичного осмислення модернізму та постмодернізму
Проскін В.В. (м. Київ) Релігія та соціально-політичні інституції: поміж ліберальною
демократією та фундаменталізмом
Прухницька О.В. (м. Київ) Модерн та криза його ідеологічних форм
Пустова В.В. (м. Київ) Зміна державного устрою Японії
Рашидов С.Ф. (г. Киев) Конфликтогенный потенциал исламской идентичности: украинские
реалии
Руденко М.А. (г. Москва, Российская Федерация) Опыт умеренного исламизма в Марокко
Сахно А.Е. (м. Київ) Сучасні інтерпретації праці П. Сорокіна «соціологія революції»
Сачук В.С. (м. Київ) Цінності доби модерну та постмодерну:
конфлікт та
взаємопроникнення
Свецинська Є.С. (м. Київ) Глобалізація та влада: перспективи сучасних зрушень
Сліпенко О.П. (м. Київ) Виклики глобалізації
Соколова О.К. (м. Київ) Еволюція функцій держави в умовах глобалізації
Судакова В.М. (м. Київ) Проблема ідентифікації конфліктогенних детермінант соціальних
взаємодій в полікультурних суспільствах
Сухорукова О.Є.(м. Київ) Чи є насправді «ідеологічна криза» в суспільстві модерну
Тертичний О.В. (м. Київ) Євролідерство як історична місія України
Труш М.С. (м. Київ) Проблеми і перспективи соціокультурної інтеграції в умовах
глобалізації: український аспект
Федюшина Д.М. (м. Київ) Релігійні організації як чинник формування громадянського
суспільства в Україні
Цвєткович М.Р. (м. Київ) Маніпулювання свідомістю як один із методів політичного
впливу
Шульга С.Н. (г. Киев) Мировая Система, перспективы 21 века и новые риски. Свобода или
внешний закон
Шуляк М.С. (м. Київ) Проблема нерівності та корупції у суспільстві модерну
Шуляк Є.В. (м. Київ) Постання мегасуспільства як новітньої форми суспільної організації
Щириця Т.В. (м. Київ) Цінності політичного життя
Южаков М.А. (м. Київ) Глобалізація та “глобальне правління”
Юзва Л.Л. (м. Київ) Ціннісна карта в промовах, що змінили світ: контент-аналітичні
розвідки
Яблонський О.О. (м. Київ) Національна держава в епоху глобалізації
Ядрихінський В.С. (м. Київ) Волонтерсвто як ознака відродження національної гідності
СЕКЦІЯ №3. МОДЕРН ТА СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА: ВІД ТРІУМФУ ДО ЗАНЕПАДУ?
Науковий керівник – ст. викладач Мігалуш А.О.
Секретар – викладач Баханов О.Ю.
1. Перспективи держави загального добробуту у ХХІ-ому столітті.
2. Військовий конфлікт на території України: соціальні проблеми, соціальна політика та
соціальна робота.
3. Волонтерський рух в Україні: виклики та завдання доби військового конфлікту.

4. Виклики соціальної мобільності та іммобільністі: проблеми бідності та андеркласу в
глобальних та регіональних вимірах.
5. Цінності модерну та постмодерну: трансформації та переходи.
Андреєва Д.О. (м. Київ) Волонтерський рух доби військового конфлікту в Україні
Андрук М.М. (м. Київ) Особливості гібридної війни в Україні
Аніпченко С.М. (м. Харків) Парадокс суспільства модерну на прикладі аналізу сімей
трудових мігрантів України
Бакуменко Р.И. (г. Одесса) Национальная идея в условиях социально-политических
изминений украинского социума
Балюк Р.В. (м. Київ) Синкретизм традиції та новаторства в постмодерному суспільстві
Баханов О.Ю. (м. Київ) Волонтерський рух в Україні: стратегія соціально-педагогічної
роботи з молоддю в зоні АТО
Бичко Г.О., Смірнова В.О. (м. Київ) Рецидивна злочинність як крайня форма вираження
правового нігілізму в українському суспільстві
Борсук Н.М. (м. Київ) Трансформації особистості при переході від доби модерну до
постмодерну: проблеми і перспективи
Браілко Д.С. (м. Київ) Вплив засобів масової інформації на політичну культуру суспільства
Булавін Д.Г. (м. Київ) Соціальна держава як показник соціальної відповідальності влади
Вольф О.О. (м. Київ) Евтаназія – виклики для політології та соціальної роботи
Гавлицький М.В. (м. Київ) Як Україна та її союзники змогли б подолати войовничу
Імперію
Герасименко М.О. (м. Київ) Волонтерський рух в Україні - альтернатива неефективній
державній владі?
Герлянд А.М. (м. Київ) Модернізаційні процеси в комунікаційних системах українського
суспільства з розвитком технологій
Глей Д.А. (м. Київ) Проблема тероризму на Сході України: військова політика та соціальні
настрої
Гузь В.В. (м. Київ) Соціальні проблеми переселенців в умовах військового конфлікту
Гурова А.А. (м. Київ) Перспективы использования групп само- и взаимопомощи для
поддержки вынужденных переселенцев из зоны АТО
Гусак Ю.Е. (м. Київ) Проблема абсентеїзму в сучасному суспільстві
Демченко О.В. (м. Київ) Розбудова держави соціального добробуту в сучасній Україні:
реальність чи популізм
Дух Д.В., Царик Є.В.(м. Київ) Роль волонтерського руху в добу військового конфлікту в
Україні
Єфименко В.В. (м. Київ) Держава загального добробуту. Переваги та недоліки
Зарембо К.В. (м. Київ) Роль громадянського суспільства у створенні ефективних державних
інститутів (на прикладі України)
Калюжная Е.В. (г. Киев) Современная архитектура как объект изучения социологии
Кіщук Т.О. (м. Київ) Чому соціальна реклама не є дієвим механізмом соціальної політики в
умовах воєнного конфлікту в Україні?
Клименко І.В. (м. Київ) Соціальна робота з літніми людьми
Коваль А.М (м. Київ) Волонтерський рух в умовах сучасної України
Ковтиха В.В.(м. Київ) Відповідальне батьківство як завдання модерної держави ХХІ ст.
Коцеруба А.С., Смілянець Є.Я. (м. Київ) Виклики, що постають перед соціальною
державою
Куцак В.В. (м. Київ) Волонтерська діяльність в зоні ато
Ладовір Т.В. (м. Київ) Перспективи держави загального добробуту у ХХІ столітті
Лапіна В.В. (м. Харків) Суперечності цінностей модерну та постмодерну в процесах
глобальної трансформації рекламних практик
Лихошерстная О.Ю. (м. Київ) Волонтерское движение: вера в людей и добро
Логінов І. В. (м. Київ) Волонтерський рух допомоги українським військовослужбовцям
Макарова Л.С.(м. Київ) Революція у тактичній медицині зусиллями волонтерів

Мацко-Демиденко І.В. (м. Київ) Соціологія у сучасному технічному університеті
Мєлєхова М.О. (м. Київ) Волонтерство: у пошуках сенсу буття
Мисливець К.С. (м. Київ) Волонтерський рух: українські та світові практики
Мігалуш А.О. (м. Київ) Громадські організації та об'єднання як помічники держави в
реабілітаці і підтримці війскових, що повернулися з зони АТО
Морозова А.В. (м. Київ) Недержавна допомога потребуючим в Україні за доби військового
конфлікту
Найдич В.Р. (м. Київ) Волонтерство як поклик душі
Остапенко С.О. (м. Київ) Проблема взаємодії у мобільності та зв’язках Заходу і Сходу
України – одна з причин збройного конфлікту сьогодення
Переслєгін А.О.(м. Київ) Волонтерський рух в Україні : виклики та завдання доби
військового конфлікту
Письменна М.О. (м. Київ) Основні проблеми на шляху реформування українського
суспільства
Попович М.В. (м. Київ) Міжкласові конфлікти
Середа Ю.В. (м. Київ) Особенности отношений между происхождением, образованием и
статусом в Украине: результаты моделирования методом SEM
Сірий Є.В. (м. Київ) Дієвість України в співіснуванні з «новою» сучасністю ризику
Скляренко Є.О. (м. Київ) Особливості української “наздогінної” модернізації
Ставнюк В.В.(м. Київ) «Атлант, що розправляє плечі в Україні»: виклики і потенціальності
неолібералізму
Стефанишина Ю.І. (м. Київ) Військовий конфлікт на території України: соціальні
проблеми, соціальна політика та соціальна робота
Судаков В.И. (г. Киев) Идентификация конфликтогенных факторов воспроизводства
социальных неравенств как проблема теории социальной политики
Тимченко І.О. (м. Київ) Цінності модерну та постмодерну: трансформації та переходи від
змінного до вічного
Тищенко В.О (м. Київ) Волонтерський рух в Україні: до і під час війни
Трохименко О.Є. (м. Київ) Волонтерський рух допомоги військовим
Туранська О.С. (м. Київ) Причини виникнення та поширення волонтерського руху в
Україні
Хміль Г.В. (м. Київ) Волонтерські ініціативи в умовах військового конфлікту
Христенко С.К. (м. Київ) Біженці як соціальна проблема в контексті безпеки сучасних
держав
Цюркало Т.І. (м. Київ) Реформування інституту соціальної роботи як інструмента
соціальної політики в сучасних умовах
Шевель І.П. (м. Київ) «Новий конфлікт» та сучасне глобальне значення в концепції
конфлікту Е. Тоффлера
Шедяков В.Є. (м. Київ) Від децентрації культури та знань до балансу у владі та управлінні
Шемшур Я.С. (г. Киев) Возможности использования современных информационных
технологий в моделировании будущего
Шепель М.О. (м. Київ) Військовий конфлікт як база для поєднання зусиль волонтерів
всього світу
Шинкевич А.О. (м. Київ) Соціальна робота з біженцями та вимушеними переселенцями
Яновська О.В. (м. Київ) Інституалізація волонтерського руху в Україні: безпековий вимір

СЕКЦІЯ №4. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ТА ПОЛІТЕКОНОМІЯ МОДЕРНОЇ СВІТСИСТЕМИ: НАЦІОНАЛЬНІ ДЕРЖАВИ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
Наукові керівники – к.соц.н., доц. М.Н.Єнін, к.політ.н., ст.викл. О.Л.Якубін
Секретар – Ю.Купреєва.
1. Національна держава та виклики глобалізації: світовий досвід та Україна.
2. Динаміка політичної участі та політичної інституціоналізації: діалектика керованості
та демократії С.Гантінгтона.
3. Політика пам’яті, історична наука та політичні зміни.
4. Неолібералізм та його ідеологічні альтернативи.
5. Регіональна політика та сепаратизм: Україна та світ.
6. Нові соціальні рухи: регіональні, національні та глобальні виміри.
7. Політика та політична економія європейської інтеграції: ЄС та Україна.
8. Політичні партії сьогодні та завтра: світові практики.
Балінченко С.П. (м. Чернівці) Механізми подолання тотальності: інтеграція vs.
диференціація
Бєлоконова О.Ю (м. Київ) Причини виникнення сепаратизму та фактори, які сприяють
його розвитку
Білан А.М. (м. Київ) Влада в Україні: динаміка чотирьох вимірів Майкла Манна
Браге К.С. (м. Киів) Причини розвитку сепаратизму: роль регіональної політики
Брожко О.О. (м. Київ) Економічна глобалізація як фактор прояву кризи світового
господарського порядку
Бущук Д.А. (м. Київ) «Кухонні дебати» між Р. Ніксоном і М. Хрущовим 1959 р. як епізод
культурно-ідеологічного протистояння в умовах холодної війни
Вдовенко Я.Ю. (м. Київ) Регіоналізм та проблеми регіональної ідентичності
Вишняк А.В. (м. Київ) Проблема сепаратизму в Україні
Відякіна К.Р. (м. Київ) Світова практика правового регулювання порядку фінансування
політичних партій
Візниця І.Ю. (м. Київ) Контент-аналіз в політичних дослідженнях
Войтенко А.Л. (м. Київ) Співвідношення економічного процвітання та політичного режиму
Воробйов В.О. (м. Київ) Інтернет-війна як засіб інформаційної влади
Герчанівський Д.Л. (м. Київ) Ідентифікація держав, що сприяють розвитку у Південній Азії
Голотенко Ю.І. (м. Київ) Неолібералізм як різновид традиційної ліберальної політики
Грищенко М.В. (м. Київ) Соціальний протест в публічному просторі міста - просторовий
підхід до розгляду протестних рухів на прикладі «Євромайдану»
Данилов А.В. (м. Київ) Перехідний період українського суспільства: на розпутті між
єдністю та сепаратизмом
Дембицкий С.С. (г. Киев) Геополитические ориентации населения Украины: до и после
конфликта с россией
Доліч Д.О. (м. Київ) Політичні партії сьогодні та завтра: світові практики США та Китаю.
Проекція на українську політичну систему
Дьяконов В.С. (м. Київ) Аналіз та оцінка ефективності методів політичного впливу на
виборців та на населення України в цілому
Журавель А.А. (м. Київ) Причини сепаратизму в Україні
Завертаний Т.Л. (м. Київ) Використання стратегій ненасильницької боротьби Джина Шарпа
Захарчук Н.К. (м. Київ) Політика пам’яті, історична наука та політичні зміни
Звінська Т.С. (м. Київ) Порівняння політичного режиму Франції при правлінні президентів
Шарля де Голля та Франсуа Олланда
Казьмірова О.М. (м. Київ) Соціально-економічні фактори кризи в Україні
Киричок Л.В. (м. Київ) Політика пам’яті як метод ідеологічної маніпуляції
Кірічок О.А. (м. Київ) Історія, пам'ять та політика в реаліях сучасної України
Кірюшкін Р.О. (м. Київ) Політика па’мяті, історична наука та політичні зміни

Клименко Н.І. (м. Київ) Социально-политические причины распада СССР
Коломієць А.О. (м. Київ) Неолібералізм та його ідеологічні альтернативи на прикладі
пенсійної реформи
Колюх В.В. (м. Київ) Конституційний процес в Україні: перезавантаження
Коренева А.М.(м. Київ) Трансформация общественной морали в условиях глобализации
Корилюк В.В.(м. Київ) Проблеми інтеграції України в світову спільноту
Кропліс В.Л. (м. Київ) Ідеологічна генеалогія неолібералізму
Куцик К.М (м. Київ) Інноватика політичного постмодерну: реалістичний оптимізм
українського політикуму
Купрєєва Ю.О. (м. Київ) Дослідження організаційної мережі суспільного руху: де взяти
дані?
Кушик І.Л. (м. Київ) Роль політичних партій в сучасній Україні
Легеза Н.В. (м. Київ) Розвиток системи політичнх партій Російської Федерації
Литвинко М.В. (м. Київ) Модель мережевого управління в Україні
Логвиненко Ю.М. (м. Київ) Сепаратиський рух в Україні: фактори сприяння та
запобігання
Ляшенко О.В. (м. Київ) Система цінностей неолібералізму
Ляшенко Т.С. (м. Київ) Соціальний та правовий захист молодих сімей в Україні
Ляшко Д.О. (м. Київ) Регіональна політика та сепаратизм: Україна та світ
Мазур К.С. (м. Київ) Сепаратизм в Україні. Причини виникненя та можливі шляхи
розв’язання конфліктів
Мардус Г.О. (м. Київ) Чинники виникнення сепаратистських рухів
Месь Д.С. (м. Київ) Регіональні конфлікти
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