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Шановні колеги! 

Маємо честь запросити вас до участі в роботі Міжнародної науково-практичної конференції з 

соціології «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в 

епоху модерну», яка відбудеться 26-27 листопада 2015 р. в НТУУ «КПІ» на базі факультету 
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соціології і права. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, 

журналісти. 

За матеріалами конференції буде видано збірку тез. Учасники конференції можуть опублікувати 

статті у збірнику наукових праць «Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право», який є 

фаховим з соціології та політичних наук і буде виданий після проведення конференції. 

 

У пленарному засіданні конференції візьмуть участь провідні українські та зарубіжні 

соціологи: 

Головаха Є.І., д.ф.н., проф., заступник директора Інституту соціології НАН України з 

наукової роботи; 

Горбачик А.П., к.ф.-м.н., доц., декан факультету соціології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

Куценко О.Д., д.с.н., проф., зав. кафедри соціальних структур та соціальних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Макеєв С.О., д.с.н., проф., зав. відділу дослідження соціальних структур. 

  

Також у пленарному засіданні візьмуть участь:  

 Мельниченко А.А., к.філос.н., доц., декан ФСП; 

 Кутуєв П.В., д.соц.н., проф., зав. кафедри соціології НТУУ «КПІ»; 

Кріс Вестон, президент «Вестон консалтінг» (Варшава, Польща). 
  

КОНЦЕПЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

У 2010 році було проведено першу соціологічну конференцію за темою «Держава та глобальні 

соціальні зміни». За 5 років, що минули, відбулися фундаментальні та радикальні соціальні зміни 

на всіх рівнях світ-системи, відтак логічно звернутися до проблематики держави та соціальних 

змін знову, здійснивши зіставлення стану української держави (а також інших релевантних 

соціумів) у 2010 та 2015 роках.  

Чотириелементна схема аналізу соціальної влади Майкла Манна неодноразово засвідчувала свою 

евристичність, відтак робота конференції буде обертатися навколо обговорення політичної, 

військової, ідеологічної та економічної влади. Так само продуктивним є аналіз держави під кутом 

Маннової дихотомії інфраструктурна versus деспотична влада. 

Не менш значущим є питання про можливість розбудови в Україні держави, що сприяє розвитку 

(developmental state). Досвід (хоча і суперечливий під кутом зору економічного розвитку) 

«кельтського тигру» – Ірландії – засвідчує, що саме демократична держава, яка сприяє розвитку, 

здатна реалізовувати успішну економічну політику, функціонуючи у середовищі 

плюралістичного політичного суспільства, позаяк таке оточення усуває перешкоди на шляху 
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реалізації творчого потенціалу соціальної дії. Для традиційної східно-азійської авторитарної 

держави, що сприяє розвитку, зв’язок із суспільством часто обмежується зв’язками із 

промисловим капіталом, а відтак, держава починає не стільки опікуватися цілями національного 

розвитку, скільки боронити партикуляристські інтереси за рахунок самого розвою. Загрозу, що 

криється у такій ситуації, відчув ще Ф.Д.Рузвельт, котрий закликав у своєму посланні до конгресу 

в 1938 році розслідувати концентрацію економічної влади в США, вмотивовуючи це тим, що 

«свобода, забезпечена демократією, не є у безпеці, якщо люди толерують зростання приватної 

власності до такого ступеня, коли вона стає сильнішою за демократичну державу» .  

В Україні розбудова демократичної держави, що сприяє розвитку, яка використовувала б увесь 

спектр методів, притаманних владі як феномену (від примусу до кооперації, позаяк, за 

переконанням М.Гаугарда, «реальна» влада, як емпіричний феномен, існує у континуумі, 

екстремумами якого є конфлікт та консенсус ), ускладнюється пануванням успадкованої від 

ленінського режиму патримоніальної бюрократичної культури, поглибленими практиками 

організаційної корупції та ситуацією військового конфлікту. Центральна Європа торує шлях 

розбудови капіталістичних інституцій за відсутності локальних капіталістів – роль останніх 

посідають ТНК – що відкриває можливості для залежного розвитку, натомість соціальні зміни в 

Україні – так само, як і в Росії – достоту мали своїм вислідом постання потужного класу 

капіталістів, етос якого спонукає до дій, що підривають інституції «раціонального» капіталізму, 

та скеровує країну дорогою розвитку недорозвитку. Відтак, постає питання: як зашкодити 

рецидивам патримоніалізації держави та консолідації персонального правління (personal 

rulership – під цим явищем Г.Рот розумів детрадиціоналізований, персоніфікований 

патримоніалізм), які функціонують у континуумі олігархічно-суперпрезиденталістських та 

олігархічно-парламентських форм? Своєю чергою, такі політичні форми з необхідністю 

породжують клієнталізм та уможливлюють поступ клептократичної держави, що спрямована 

проти розвитку, симбіонтом якої є політичний капіталізм. 

 

А.А.Мельниченко 

П.В.Кутуєв 
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НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

СЕКЦІЯ 1. Держава, соціальні зміни та модерн(и): історична соціологія модерної держави  

Науковий керівник – д.соц.н., проф. П.В.Кутуєв, секретар – к.соц.н., доц. Н.О.Майструк  

1. Еволюція держави у контексті соціальних змін та формування модернів.  

2. Громадянське суспільство: Алексіс де Токвіль подорожує до Києва? 

3. Сучасний капіталізм: чи живе Адам Сміт у Пекіні? 

4. Панування у модерному соціумі та форми спротиву.  

5. Держава, модерн та модернізація у контексті євроінтеграції: досвід Польщі  

6. Націоналізм та національна держава у контексті глобалізації.  

7. Політична участь та політична інституціоналізація: формула С. Гантінгтона та сучасна 

Україна.  

8. Революції 2000-х років в глобальних та регіональних вимірах: Майдан – Арабська весна – 

Майдан.  

9. Модерн та численні модерни: соціальні теорії та практичні перспективи 

розвитку/модернізації України.  

10. Трансформація цінностей: від модерну до постмодерну?  

11. Соціальна мобільність, міграція та нерівність у ХХІ столітті: локальні, регіональні та світ-

системні виміри. 

12. Історична соціологія меншин у ХХІ ст. 

13. Розв’язування війни та розбудова держави як організована злочинність: до 30-річчя виходу в 

світ статті Чарльза Тіллі.   

 

СЕКЦІЯ 2. Політичний та ідеологічний виміри панування: динаміка інституцій в Україні та 

світі 

Наукові керівники – к.соц.н., доц. М.Н.Єнін, к.політ.н., ст.викл. О.Л.Якубін, секретар – к.філос.н. 

А.С.Радей 

1. Держава, що сприяє розвитку: від Східної Азії до Східної Європи?  

2. Історична соціологія політичних форм ХХ ст.: лібералізм та ленінізм / постленінізм.  

3. Глобальна гегемонія ідеології і політики неолібералізму та політика розвитку. 

4. Політична дія та політична культура в сучасній Україні.  

5. Політика централізації та децентралізації в ХХ столітті: світовий досвід та українські реалії.  

6. Релігія, публічна сфера та модерн.  

7. Перспективи лівої політики в Україні та світі: від Венесуели до Греції та Великої Британії.  

8. Праворадикальні партії: вчора, сьогодні, завтра.  
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9. Особливості реалізації ідеологічної влади в інформаційному суспільстві: мас-медіа та 

ідеологічна гегемонія. 

10. Гендерні виміри соціальних та політичних змін: Україна та світ.  

 

СЕКЦІЯ 3. Порівняльно-історична соціологія соціальної держави: соціальна політика та 

соціальна робота в епоху модерну 

Науковий керівник – к.с. н., доц. Г.О.Коржов, секретар – ст. викладач А.О.Мігалуш  

1. Держави загального добробуту у ХХІ столітті: світові практики, українські перспективи.  

2. Військовий конфлікт на території України, як джерело соціальних проблем. 

3. Волонтерський рух в Україні за умов радикальних соціальних змін/революцій та військового 

конфлікту. 

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

5. Становлення цінностей у процесах модернізації: матеріалізм versus постматеріалізм? 

 

СЕКЦІЯ 4. Держава, управління та війни: проекти модерну поміж полісом та «державним 

Левіафаном»  

Науковий керівник – к.філос.н., доц. А.А.Мельниченко, секретар – викладач О.І.Божок  

1. Теорії управління та виклики доби революції і війни: перспективи реформ Україні .  

2. Політика інновацій та модернізації: світовий досвід та українські реалії. 

3. Соціальний інжиніринг як інструмент сталого розвитку. 

4. Електронне врядування в контексті good governance. 

5. Управлінські імперативи забезпечення сталого розвитку суспільства. 

 

 

СЕКЦІЯ 5. Методологія та методи дослідження соціальних змін 

Науковий керівник – к.ф.н., доц. І.В.Пиголенко, секретар – Ю.О.Дукач 

1. Співвідношення теоретичного знання та емпіричних даних в соціології держави та соціальних 

змін. 

2. Валідність соціологічних 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. Соціологія зустрічає історію та політичну наук: до 40-річчя виходу в світ праці The Formation of 

National States in Western Europe. Edited by Charles Tilly. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 

1975. 
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УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. Для участі в конференції потрібно до 
19:00 13 листопада 2015 року надіслати на електронну адресу state.conference@ukr.net такі 
папери: 

1. Тези 

Обсяг – до 2 сторінок, формат А4 з полями праворуч, знизу, зверху та ліворуч по 2 см. Шрифт Arial, 
кегль 12, інтервал – 1,5. Назва доповіді друкується великими літерами по центру. Обов’язковою є 
наявність електронного варіанту тез в форматі файлів MS Word: .doc або .rtf. Назви файлів тез і 
заявки повинні носити прізвище учасника, наприклад: Іванов_тези.doc, Іванов_заява.doс  

У правому верхньому куті тез – прізвище та ініціали автора і місто, яке він представляє (для 
гостей з інших країн – назва країни) – виділяється курсивом. Нижче вказується електронна пошта 
автора. Через рядок – назва доповіді (жирним шрифтом). У наступному - друкується текст тез. 

 

Рис 1. Приклад 

 

2. Заявку на участь  

В якій має бути вказано: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові учасника. 

2. Секція, в якій планується виступ. 

3. Назва організації (ВНЗ) та її адреса. 

4. Посада, науковий ступінь (якщо є). 

5. Домашня адреса (з поштовим індексом). 

6. Контактний телефон. 

7. Контактний e-mail. 

8. Потреба в поселенні (дата приїзду та від’їзду; приблизний час прибуття – ранок, день, 
вечір). 

9. Повідомити, чи потрібні для виступу додаткові технічні засоби. 

 

 

 

 

Сидоренко Т.В. (м.Київ) 
або 

 
Бекбулатов К.Л. (г.Астана, Республика Казахстан) 

2010socio@gmail.com  
 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
Текст тез. 
 

mailto:state.conference@ukr.net
mailto:2010socio@gmail.com
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УВАГА!!! 

Тези, які не відповідатимуть вказаним вимогам, прийматися до розгляду не будуть. 

 

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез у відповідності до тематики конференції та вимог 
оформлення матеріалів. За зміст тез несе відповідальність автор. Тези будуть опубліковані в 
збірці лише за наявності оплати організаційного внеску. 

Оргвнесок. Розмір оргвнеску для участі в конференції складає: для студентів НТУУ «КПІ» 100 
грн., для усіх інших учасників – 150 грн. 

УВАГА!!! 

ОРГВНЕСОК СПЛАЧУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ. 

В запрошенні буде вказано реквізити для перерахування організаційного внеску та строки 
оплати. Після отримання запрошення потрібно перерахувати оргвнесок протягом трьох 
банківських днів. Учасники конференції з інших країн мають можливість сплатити оргвнесок при 
реєстрації на конференції, поштовим переказом (адреса буде вказана в листі-запрошенні). 
Оргвнесок включає в себе вартість програмних матеріалів, видання збірки тез конференції, 
участь в усіх заходах, які будуть проходити в рамках конференції.  

Після сплати оргвнеску необхідно надіслати на електронну адресу state.conference@ukr.net 
фотокопію квитанції. 

Проїзд, проживання та харчування здійснюється учасниками конференції за власний 
рахунок! Учасники, які не змогли приїхати на конференцію, але здійснили оплату оргвнеску, 
можуть отримати збірку тез поштою. Вартість відправки однієї збірки тез по Україні – 25 грн.; в 
країни СНД – 80 грн. (вартість поштових послуг, витратних матеріалів).  

УВАГА!!! 

Оргкомітет забезпечує проживання учасників у гуртожитку лише у випадку, коли потреба в 
поселенні була зазначена в заявці. (Наприклад, приїзд 26 листопада – ранок, виїзд 27 листопада 
- вечір). Орієнтовна вартість проживання - 200 грн за одну добу.  

 

 

НАУКОВІ СТАТТІ 

Учасники конференції можуть надіслати наукові статті, які після анонімного рецензування 
можуть бути опубліковані у фаховій збірці наукових праць з соціології та політології  «Вісник 
НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право» після проведення конференції. Вимоги до 
оформлення статей дивіться на сайті кафедри соціології: 
http://www.sociology.kpi.ua/requirements-for-articles. Вимоги також можна отримати за запитом 
на адресу: visnyk_socio@ukr.net 

 

До статті необхідно подати заявку, в якій обов’язково вказати: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 

2. Назва організації (ВНЗ) та її адреса. 

3. Посада, науковий ступінь (якщо є). 

4. Домашня адреса (з поштовим індексом). 

5. Контактний телефон. 

6. Контактний e-mail. 

Тексти статей надсилати на адресу: visnyk_socio@ukr.net 

http://www.sociology.kpi.ua/requirements-for-articles
http://vk.com/write?email=visnyk_socio@ukr.net
http://vk.com/write?email=visnyk_socio@ukr.net
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З питань щодо публікації наукових статей звертайтесь до Дмитра Герчанівського за телефоном: 
+38-050-384-29-40  

Адреса редакції наукових статей: 03056, Київ, проспект Перемоги 37, корпус 7, к . 506. 

Тел. (044) 454 94 03 

 

УВАГА!!! 

ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ, 
ЩО ВАША СТАТТЯ ВКЛЮЧЕНА ДО «ВІСНИКА»! 

 

Детальну інформацію з питань конференції можна отримати: 03056 м. Київ, пр. Перемоги 37, 
корп.7, к. 506 

Контактні телефони оргкомітету: Оксана Казьмірова +38-097-841-16-27 

                                                                          Дмитро Герчанівський +38-050-384-29-40  

E-mail для вирішення організаційних питань: state.conference@ukr.net   

 

З питань проживання звертайтесь до Северинчика Олексія за тел. +38-067- 297-96-79  

 

З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

mailto:state.conference@ukr.net
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Додаток 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ  

Редакція розглядатиме лише матеріали, зміст яких оформлений відповідно до Постанови 
ВАК України № 7-06/1 від 15 січня 2003 р. 

Обсяг статей (разом із малюнками й таблицями) не повинен перевищувати 0,5 др. арк. 
(12 ст.) 

Текст статей необхідно подавати на дискетах, сформованих у Word 6.0 або Word 7.0 (основний 
текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5). Текст статті подається 
роздрукованим у двох примірниках. Другий примірник підписується автором (авторами) 
статті. 

Формат аркушів А4 (210x297 мм). 

Відступи: зліва -3,0 см, справа - 3,0 см, зверху -3,0 см, знизу -3,0 см. 

У першому рядку зліва вказується УДК; 

• наступний рядок - назва статті великими літерами  (розмір шрифту 14, жирний) по 
центру; 

• наступний рядок - ініціали і прізвище автора і співавторів (розмір шрифту 12, жирний) по 
центру; 

• наступний рядок - вчений ступінь, вчене звання, посада автора (розмір шрифту 12, 
курсив) по центру; 

• наступний рядок - назва навчального закладу (розмір шрифту 12, курсив) по центру; 

• через рядок - основний текст статті. Розмір абзацу - 1,25 см. 

В кінці статті через рядок подається список літератури, в якому необхідно вказати: 
авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних 
видань - вказати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал. 

На окремому аркуші (файлі) подаються: 

• анотації, підготовлені українською, російською та англійською мовами 
обсягом до 400 знаків; 

• перелік ключових слів (до 5). 

Таблиці та малюнки подаються на окремих аркушах (файлах). Заголовки таблиць розміщують 
по центру (розмір шрифту 14, жирний), а нумерація праворуч таблиці. Розмір шрифту для 
набору текстів таблиці 12. Підписи під малюнками розміщують по центру (розмір шрифту 
14). Місце таблиць та малюнків вказують на полях надрукованого тексту. 

 

 

 


