
 

Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

Факультет соціології і права 

Кафедра соціології  

Кафедра теорії та практики управління 

Наукове товариство студентів і аспірантів ФСП 

Представництво Польської академії наук в Києві 

(Przedstawicielstwo "Polska Akademia Nauk" w Kijowie)  

Талліннський університет 

Інститут суспільства, права та економіки  

Університет Корвінус, Будапешт 

Факультет економіки 

«Вестон консалтинг», Варшава, Польща 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Факультет соціології  

Інститут соціології НАН України 

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

Соціологічний факультет 

Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича 

Кафедра соціології  

Українське відділення студентів політичної науки (IAPSS Ukraine)  

 

 

 

ПРОГРАМА 

Міжнародної науково-практичної конференції з 

соціології 

«Держава та глобальні соціальні зміни:  

історична соціологія панування та спротиву в епоху 

модерну» 

 

26-27 листопада 2015 

 

 

 

 

 

м. Київ, Україна 
 



КОНЦЕПЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія 

панування та спротиву в епоху модерну» 

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 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. 

 

П.В. Кутуєв 

доктор соціологічних наук, професор,  

завідувач кафедри соціології НТУУ «КПІ» 

 

А.А. Мельниченко 

кандидат філософських наук, доцент,  

учений секретар НТУУ «КПІ»,  

декан факультету соціології і права НТУУ «КПІ» 



СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія 

панування та спротиву в епоху модерну» 

 

1. Мельниченко Анатолій Анатолійович, к. філос.н., доц., декан ФСП –  голова 

організаційного комітету Конференції; 

2. Кутуєв Павло Володимирович, д.соц.н., професор, завідувач кафедри 

соціології, факультету соціології і права – заступник голови організаційного 

комітету Конференції; 

3. Мігалуш Анастасія Олександрівна, ст. викл. кафедри соціології ФСП – 

секретар організаційного комітету Конференції. 

Члени оргкомітету: 

4. Якубін Олексій Леонідович, к. політ.н., ст.викл. кафедри соціології ФСП; 

5. Пиголенко Ігор Вікторович, к.філос.н., доцент кафедри соціології ФСП; 

6. Коржов Геннадій Олександрович, к.соц.н.,  доцент кафедри соціології ФСП; 

7. Райчук Дар’я Володимирівна, ст. викл. кафедри соціології ФСП; 

8. Северинчик Олексій Павлович, ст. викл. кафедри соціології ФСП; 

9. Казьмірова Оксана Миколаївна, викл. кафедри соціології ФСП; 

10. Герчанівський Дмитро, аспірант кафедри соціології ФСП. 

11. Бухгалтер I кат. Гордєєва Л.С. 

 



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

26 листопада 

 

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

НТУУ «КПІ» (1 корпус) 

10:00 – 13:00 Відкриття конференції та пленарне 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) 
 

 

27 листопада 
 

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

 

 

 

514 - 7 СЕКЦІЯ 1. Держава, соціальні зміни та модерн(и): історична 

соціологія модерної держави 

519 - 7 СЕКЦІЯ 2. Політичний та ідеологічний виміри панування: 

динаміка інституцій в Україні та світі 

503 - 7 СЕКЦІЯ 3. Порівняльно-історична соціологія соціальної держави: 

соціальна політика та соціальна робота в епоху модерну 

534 - 7 СЕКЦІЯ 4. Держава, управління та війни: проекти модерну поміж 

полісом та «державним Левіафаном» 

501 - 7 СЕКЦІЯ 5. Методологія та методи дослідження соціальних змін 



УЧАСНИКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія 

панування та спротиву в епоху модерну» 
 

Головаха Евген Иванович, доктор философских наук, профессор, заместитель 

директора Института социологии  НАН Украины по научной работе.  

Тема доклада: «Историческое время: классические теории в современном 

украинском контексте». 

 

Макеев Сергей Алексеевич, доктор социологических наук, профессор, 

заведующий отделом исследования социальных структур Институту 

социологии НАН Украины.  

Тема доклада: «Состояния украинского социума из перспективы социальной 

структуры». 

 

Злобіна Олена Генадіївна, доктор соціологічних наук, завідуюча відділом 

соціальної психології Інституту соціології НАН України. 

Тема виступу: «Після Майдану: як відроджується баланс панування та 

спротиву». 

 

Tadeusz Buksinski, professor of philosophy,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. 

The theme of speech: «Powers and laws in the age of globalization». 

 

Wojciech Rafałowski, аssistant professor of sociology, University of Warsaw  

The theme of speech: «Policy evaluation and state identification». 

 

Chris Weston, рresident of Weston Consulting (Warsaw, Poland). 

The theme of speech: «Europe in the Shadow of Violence: Islamic State analysed in 

the Northian Conceptual Framework ». 

 

Мельниченко Анатолій Анатолійович, кандидат філософських наук, доцент, 

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

«КПІ».  

Тема виступу: «Система державного управління в Україні: поглиблення кризи 

чи народження ефективної бюрократії?». 

 

Кутуєв Павло Володимирович, доктор соціологічних наук, професор, 

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

Тема виступу: «Від Бегемота до Гулівера: трансформації держави доби 

пізнього ленінізму». 

 



Якубин Алексей Леонидович, кандидат политических наук, старший 

преподаватель кафедры социологии, факультета социологи и права НТУУ 

«КПИ».  

Тема доклада: «Как «устроена» наука? Три функциональные метафоры».  

 

Чукут Світлана Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор 

кафедри теорії та практики управління, факультету соціології і права НТУУ 

«КПІ». 

Тема виступу: «Вплив електронного урядування на трансформацію ролі 

держави». 
 



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.   

 

Andreeva T.I. Modernism, pre-and post-modernism in understanding, practicing and 

regulating health. 

Barbara Markowska. The State as the Meta-capital: Bourdieu’s Approach. 

Ievgeniia Zasoba. Cowboys do their best with a little help. 

Iurii Perga. The beginning of the creation of Ukrainian NGOs in the Second Polish 

Republic. 

Kevan Harris. States and Gravediggers: Rethinking Theories of Civil Society. 

Кхан Ріфат Хасан. Virtual world and the transformation of values. 

Mykhaylo Yelysieiev. The cjnstructive aspect of the state's influence on the social 

development: the importance of the Japanese experience for ukrainian realities. 

Simon Karuga. Modernity and the process of modernization in Kenya. 

Troian Iryna. Gender-role scenarios of ukrainean women's participation in 

euromaidan protests. 

Václav Bělohradský. Global village of leaked messages: a postmodern 

disenchantment. 

Багінський А.В. Репресії та реформи як варіант розвитку політичного режиму. 

Барченков Р.В. Подібність "Помаранчевої революції" та "Євромайдану". 

Березовська А.Г. Шляхи вирішення політичних конфліктів. 

Бичко Г.О., Смірнова В.О. Причини виникнення правового нігілізму в 

молодіжному середовищі українського суспільства. 



Богуславська О.С. Адам Сміт. Різновидовість людського егоїзму в 

економічному аспекті. 

Бойко В.А. Міжпоколінні комунікації в умовах плинної сучасності. 

Борисов Р.И., Нестеренко А. Показатели (пред)профессиональных стратегий 

студентов украинских вузов (на пимере студентов Харькова). 

Борзєнкова С.В. Політична система як типова система управління, 

стабільність як її оціночна характеристика. 

Бортнійчук К.Г. Історичний досвід: його уроки та виклики.  
Бубняк С.М. Прекаріат як зародження нового соціального класу в Україні. 

Бугайов С.В. Захист національних інтересів в умовах глобалізації. 

Будурович М.Г. Чи потрібна Україні права ідеологія. Ментальний аспект. 

Ващенко М.А. Сутність глобалізації в рамках національної держави.  

Врагова Г.А. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні. 

Герчановский Д.Л.  Государство, способствующее развитию в контексте 

украинского политического ландшафта. 

Гльоза М.Ю. Політика позитивної дискримінації: за та проти. 

Голиков А.С. Тотальность и насилие: (де)конституирование "взрослого" в 

социальности модерна. 

Головіна А.О. Сучасний капіталізм. 

Гомза І.А. Ведення війни, коерсивний приріст лояльності та будування 

держави: особливості стратегії сепаратизму. 

Горбань Є.С. Виклики сьогодення: соціальна мобільність, міграція, нерівність. 

Горкуценко Д.С. Україна в межах світ-системи: периферія чи напівпериферія? 

Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М. Теорії модернізації і перспективи України. 

Димитров В.Ю. Модернізаційні процеси в соціокультурному просторі. 

Дутчак О.А. Від Майдану до Російської весни: роль політичних партій в 

радикалізації протестних тактик. 

Єгоров Ю.В. Досвід реформування економіки Сходу для українських реалій. 

Єнін М.Н., Коструба І. Амбівалентність соціальних наслідків графіті як явища 

девіації. 
Ємець А.С. Перспективи планування ультраправих партій в умовах 

глобалізації. 

Жушман Ю.В. Соціологія меншин у ХХІ ст. 

Загоруйко М.В. Интернет вещей и его общественное влияние. Новые вызовы 

государству. 
Засенко Ю.В. Можливі шляхи розвитку модерного українського суспільства 

сьогодення в геополітичній реперспективі. 

Зміяк Ю.Р. Політична участь молоді в сучасній Україні. 

Зорко Є.В. Місцеві ініціативи як відповідь на політичну кризу в Україні. 

Калашникова А.А. Моральные позиции будущих дизайнеров в контексте 

модернизации высшей школы. 

Калинин В.Ю. Сектор безопасности: новейшие тенденции взаимодействия 

государств и транснациональных корпораций. 

Кириченко Є.B. Держава і особистість за працями Нікколо Макіавеллі. 

Кириленко О.Н.  От истории через настоящее в будуще: исследования 



будущего, фьючерсы и неогуманистический дискурс. 

Коваленко О.О., Тищенко О.О. Класична теорія громадянського суспільства: 

епоха модерну. 

Ковальчук Г.В. Громадянське суспільство: сучасні дискурси та парадигми. 

Козій В.І.  Застереження Чарльза Тіллі. 

Коновальчук П.І. Перспективи модернізації та впровадження Е-Освіти у 

вищих навчальних закладах України. 

Колісник О.В. Модернізаційні тенденції сучасного соціуму. 

Коломієць Т.В. Засоби масової комунікації як інструмент конструювання 

модерної нації. 

Колотило М.О. Громадянське суспільство: вітчизняний контекст його 

становлення та розвитк. 

Коноз А.О. Держава в системі міжнаціональних відносин. Голбалізаційний 

вимір. 

Костенко Н.В. К исследованию культурных эффектов состояния  «emergency». 

Кривова О. А. Націоналізм та національна держава у процесі глобалізації. 

Кузнецов Г.А. Національна держава в умовах глобплізаційних процесів. 

Куровська Г.В., Євдошенко К.О. Історичні трансформації капіталізму. 

Кутишенко Д. Вплив гендерних стереотипів на політичне представництво в 

Україні. 

Літош А.М. Процес глобалізації у становленні сучасного політичного устрою. 

Литовченко А., Мурадян Е. Ценностная обусловленность радикализации 

разделенных обществ. 

Лутікова Т.О. До питання реалізації соціальної функції держави. 

Луценко Н.М. Громадянське суспільство як необхідна умова існування 

демократії. 

Любарська Л.В. Сучасний світовий уряд. 

Ляхович Г.В. Трансформація мовної ідентичності в епоху постмодерну: 

особливості презентації. 

Майструк Н.О. Особливості феномену довіри доби глобалізації. 

Максименко О.О. Протестні виступи на Майдані в Києві та на Площі Таксим у 

Стамбулі очима Турецьких ЗМІ. 

Марьянская А. В. Государство – «легитимный инструмент насилия» или 

«ночной сторож»?. 

Матушевич Н.А. Примусова стерилізація населення. 

Мельник Б.В. Постмодернізм – продукт модернізму. 

Мицько В.М. Деструктивні тенденції сучасного Інтернет-середовища. 

Мігалуш А.О. Політика позитивної дискримінації: основа розвитку держави 

або ж загроза її стабільності.  

Мінтус М.А. Вплив еволюції держави на трансформацію українського 

суспільства. 

Місяць А.С. Українська клептократія. 

Моисеенко Г.С. Социальная мобильность, миграция и неравенство. 

Мстоян М.В. Українська молодь після революції Євромайдану: політичні 

аспекти. 



Нерсесян Г.А. Симулякри українського політичного модерну. 

Нехаенко О.В. Этнические и политические идентичности: факторы 

формирования, конфликты проявлений, способы измерений. 

Олєйнікова А.А.  Капіталістична світ-система І.Валерстайна. 

Осипчук А.Д. Політична участь, електоральна демократія і права людини: 

виклики для України. 

Отрешко Н.Б. Формування та трансформації держави в концепції історичної 

соціології Ч.Тіллі. 

Отріщенко Н.В. Своє і спільне: відповідальність мешканців за простір міста. 

Панасюк Т.П. Українські революції ХХІ століття – спільні та відміннні риси.  

Пасько Я.І. Модернізація versus патримоніалізм: ціннісні суперечності. 

Петренко-Лисак А.О. Новітні мобільності та нерівність "плаского" світу. 

Печиборщ В.Ю. Гельвеція як загальнонаціональний символ Швейцарської 

Конфедерації: історія та сучасне значення. 

Піхорович В.Д. Чи живе Дж. Оруелл у Києві, Москві, Берліні і Вашінгтоні? 

Плесканко Н.В. Міграція спеціалістів сфери ІТ з України. 

Погоріла Н.Б. Ідентифікація з українською державою: модерна ідентичність чи 

ні? 

Поклад К.П. Екологізм і трансгуманізм як ілюстрація світогляду сучасного 

мислення. 

Потіщук О.О. Модернізація: теоретичні та практичні перспективи розвитку в 

Україні. 

Препотенська М.П. Територіальна деривація як соціальний феномен часу.  

Прухницька О.В. Практичні перспективи модернізації України. 

Радей А.С. Україна: від кризи до розвитку, проблеми та перспективи. 

Рак А.О. Поки Захід переживає одну з найсерйозніших криз, Китай продовжує 

акумулювати капітал, погрожуючи в перспективі стати новим центром світової 

економіки. 

Рожанська І.В. Національні меншини на території незалежної України. 

Романюк Я.I. Вплив революційних подій на соціально-економічний розвиток 

країн. 

Савицький Ф.В. Трансформація цінностей: громадянське суспільство. 

Самойленко Д.В. Державна та глобальна соціальна мобільність та нерівність у  

ХХІ столітті. 

Слободян О.Т. Трансформація цінностей: стилістика й метафізика в політиці 

замість культурних епох. 

Скокова Л.Г. Культурні політики: експліцитні vs імпліцитні. 

Ставрояні С.С. Громадянське суспільство сьогодні: приотиріччя щодо форми 

та змісту. 

Степико В.П. Довіра як важливий чинник модернізації українського 

суспільства. 

Сторіжко Л.В. Тлумачення людини і світу як тексту в структуралізмі. 

Субботіна О.О. Внутрінньо переміщені особи як нова соціальна категорія. 

Сусла Д.В. Прояви расизму та ксенофобії в Україні. 

Сусська О.О. Персоніфікація в публічному дискурсі: трансформація цінностей. 



Терещук О.П. Сучасний вигляд революції на прикладі України та Грузії. 

Терещук О.П. Стоновище польської меншини в Україні. 

Тітар І.О. Протести з економічними вимогами в Україні в 2009-2014 рр.  

Ткачук А. Взаимосвязь социальной стигматизации и дискриминации в 

современном обществе. 

Томчук Є.С. Передумови виникнення соціології сходоцентризму. 

Троян І.О. Гендерні квоти як механізм усунення дисбалансу в органах 

державної влади на прикладі місцевих виборів 2015 року. 

Труш М.С. Соціальні зміни і розвиток в епоху глобалізації: український 

аспект.  

Фінько А.Є. Інституція держави: соціальна функція та моральні підвалини. 

Харченко О.І. Гомофобія та гендерні стереотипи в Україні та Європі ХХІ ст. 

Хачатурова К.Г. Політика декомунізації, переваги та недоліки. 

Ходус Е.В. Счастье как ресурс в ситуации эмоционального капитализма: 

аксеологические реконфигурации. 

Хондока Т.А. Національна держава в контексті глобалізації: проблеми і 

перспективи. 

Хроленко О.І. Основні проблеми становлення громадянського суспільства ви 

Україні. 

Цвіль А.А. Прагнення до свободи українського суспільства: чим для нас є 

корисними праці А. де Токвіля. 

Чепурко Г.І. Соціальні координати цивілізаційного вибору українського 

соціуму. 

Черножукова А.М. Модерн і постмодерн в контексті інформаційного 

суспільства. 

Шаповал І.О. Історія розвитку демократії та її проблеми в сучасних умовах. 

Шаповал О.П. Соціальна складова трансформаційних змін сучасного 

суспільства. 

Шевченко С.Л. Світ дитинства – можливість соціологічного пізнання. 

Шевчук М.О. Особливості конструювання національної ідентичності у 

сучасному суспільстві: просторовий вимір. 

Шульга С. Революции 2000-х годов в глобальном и  региональном измерении: 

Майдан – Арабская весна – Майдан. 

Щербак С.І. Межі інституціоналізму у трактуванні факторів демократичного 

та економічного розвитку. 

Щириця Т.В. Соціальна політика держави: контроверза соціал-демократизму 

та неоконсерватизму. 

Юсин М.С. Економіка соціальної участі як чинник соціальних змін. 

Якімцова О.В. Поняття «світова система» та його зміст у дослідженнях Андре 

Гундера Франка та Іммануїла Моріса Валерстайна. 

Яковлев Д.В. Вибір реформ та реформа вибору. 

Яресько С.С. Государство, модерн и модернизация в контексте 

евроинтеграции: опыт Польши. 

Яценко М.А. Основні функції соціального капіталу. 

 



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.  

9. Особливості реалізації ідеологічної влади в інформаційному суспільстві: мас-

медіа та ідеологічна гегемонія. 

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

 

Abel Polese. Policy making and “informal rights”: evidence from the Global South. 

Tamas Pal. Refugees and trigger effects in East European identites: the 2015 

explosion. 

Алєксєєва А.М. Волонтерський рух в Україні в руслі політичних подій 

сьогодення. 

Алєксєєнко С.Ю. Держава і церква: основні моделі взаємодії. 

Антіпова О.А. Стан політичної культури в Україні після Революції гідності. 

Архипенко Б.О. Проблема мусульманської діаспори в країнах Західної Європи. 

Байбурдов Я.К. Тенденції сучасного формування праворадикальних партій у 

світі та особливості українського досвіду. 

Балайда В.О. Політична культура сьогодення та вплив мас-медіа на неї . 

Бесараб К.М. Сучасна молодіжна політика в Україні: стан та шляхи 

вдосконалення. 

Біцай А.С. Проблеми та перспективи формування політичної культури 

студенства. 

Богачов Є.В. Особливості реалізації ідеологічної влади в інформаційному 

суспільстві: мас-медіа та ідеологічна гегемонія. 

Богдан О. В. Тенденції змін у релігійності модерних суспільств. 

Бугайов Д.В. Роль ЗМІ в сучасному демократичному суспільстві. 

Букрєєва К.С. Харизматичні лідери в європейській політиці часів другої 

світової війни. 

Вовк Д.О., Вовк І.А. Етичні доктрини українських церков у публічному 

просторі: політико-правовий вимір. 

Волошин К.П. Українські реалії сьогодення: політика централізації чи 



політика децентралізації. 

Волощук М.Г. Іеї минулого сторіччя, необхідні сьогоденню як ковток свіжого 

повітря. 

Волицький Н.С., Білоножко М.П. Особливості реалізації ідеологічної влади в 

інформаційному суспільстві: мас-медіа та ідеологічна гегемонія. 

Вощенко Б.А. Взаємозв’язок політичного та релігійного впливу на життя та 

розвиток соціуму. 

Гарковенко А.В. Досвід років, чи є майбутьє у правих радикалів. 

Галась М.А.  Релігія в ХХІ столітті. 

Герасименко А.Ю. Ідеологія неолібералізму як програма розвитку. 

Гес Н.Л. Релігія та трансформація її ролі в сучасному суспільстві. 

Гльоза М.Ю. Роль інформаційного ресурсу у війнах четвертого покоління. 

Гончарова О.В.  Роль засобів масової інформації в соціальній профілактиці 

торгівлі людьми. 

Горбенко А.С.   Міграційне душпастирство, як відповідь католицької церкви на 

виклик мобільності людства в добу глобалізації. 

Глущук Я.Р. Націоналізм та глобалізація: чи можливий компроміс? 

Гурбич Т.В. Маніпулятивні практики в історії та сучасності. 

Дегтяр В.С. Левіафан спочив. Завтра – компрадори або військова диктатура. 

Демичева А.В. Глобальні (світові) міста: конкуренція та планування у просторі 

міжнародних відносин. 

Дерев’янко А.В. Концепт «консервативна революція» – між лівими та 

правими. 

Дзюбан Є.С. Діалог науки та релігії в контексті культурної трансформації 

публічної сфери. 

Димитров О.Є. Ідеологічна влада в інформаційному суспільстві: мас-медіа. 

Дубовик Н.А. Етика влади як невідємна складова модернізованого суспільства. 

Журбенко К.В. Відносини між політикою та ЗМІ на прикладі взаємин між 

партіями і мас-медія. 

Єгіазарян К.О. Децентралізація в Україні станом на сьогодні. 

Єнін М.Н., Кравчук А.В. Проблеми визначення та формування 

інтелектуальної еліти в Україні. 
Жулковський А.Ю. Політика централізації та децентралізації в ХХ столітті:  

світовий досвід та українські реалії. 

Закорко В.Ю. ЗМІ як інструмент політичної маніпуляції. 
Зіменко С.В. Аналіз векторів впливів зовнішньої політики України в період з 

1991 року по наші дні. 

Зирянська Є.В. Децентралізація державної влади. 

Зозуля Н.В. Децентралізація в Європі: територіальні реформи в період кризи. 

Зосим В.О. Системний підхід до аналізу соціальних інновацій. 

Івасик Ю.В. Політична культура в сучасній Україні. 

Ісько Д.В. Політична культура: її роль для України. 

Іщенко В.О. Участь країніх правих у протестах Майдану: спроба 

систематичної оцінки. 

 



Ковтонюк М.М. Механізми ідеологічного маніпулювання особистістю у 

сучасному соціумі. 

Кохановський Я. Анархізм як політична ідеологія: переваги та недоліки. 

Килюшик О.І. Вплив конфесійного вподобання на напрям розвитку України. 

Кирилюк А.О. Причини формування КНДР та Республіки Корея: держав із 

різним режимом, але єдиним народом. 

Кілессо В.Ю. Культура довіри як умова розвитку суспільства. 

Кокарев И.О. Мировое правительство, как неизбежный результат 

глобализации. 

Кольба С.Г. Асиміляція релігії у владі. 

Кононович М.А. «Інтелектуальна еліта» як нова маска панування капіталістів 

Корж А.П. Демократія в сучасній Україні та її особливості. 

Король А.С. Діяльність радикальних політичних сил та їх вплив на політичне 

життя в Україні.  

Косогон А.І. Декомунізація: бути чи не бути? 

Крупеня І.М. Ідеологічний вимір концепції безпеки Малайзії: досвід для 

України. 

Круш П.В. Прийнятття ефективних інститутів захисту прав власності як 

актуальна проблема розвитку економіки України. 

Лакоза Є.Г. Проблеми впровадження інноваційних технологій у виробничий 

процес та шляхи їх подолання. 

Лакоза Є.Г., Гричаненко К.Л. Сучасний стан конфліктогенних процесів в 

українській державі. 

Литвинюк О.В. Перспективи реформування правоохоронної сфери України. 

Лучицька В.В. Аналіз взаємодії сучасного університету та церкви (на прикладі 

технічних ВНЗ). 

Любівий А.І. Лібералізм, ленінізм. 

Лютенко С.О. Місцеві вибори 2015: аналіз явки виборців, та чому потрібно 

голосувати. 

Макеєнко О.Л. Роль політичних партій в процесах євроінтеграції в сучасній 

Україні. 

Маленко М.В. Актуальні проблеми політичної освіти молоді. 

Менько Ю.І. Взаємодія органів державної влади із засобами масової 

інформації на сучасному етапі розвитку демократичного суспільства. 

Матухно Д.Ю. Місце громадської думки та релігії в сучасному суспільстві.  

Медведєва П.В. Ідеологічний міф в інформаційному суспільстві. 

Мовчан У.І.  Проблеми побудови коаліцій в президентських системах. 

Москаленко О.П. Формування компромісної політичної свідомості як 

запорука успішної політичної модернізації українського суспільства. 

Нестеренко А.О. Мас-медіа: спосіб реалізації ідеологічної влади. 

Нідерман Д.Р. Проблеми європейського вибору України. 

Олійник М.А. Значення ролі ЗМІ в реалізації ідеологічної влади. 

Олійник О.В. Модифікація політико-управлінської еліти в умовах 

євроінтеграційного вектору розвитку України. 

Орел Я.В. Політична культура українського суспільства. 



Осин В.В. Поиски субъектности украинской политологии: между "большим" и 

"малым" колониализмами. 

Осипенко Т.М. Політична культура сучасної України. 

Паращевін М.А. Особливості взаємодії держави та релігійних організацій в 

сучасному світі. 

Пашкіна О.В. Вплив публічної сфери в Україні. 

Пірнач А.В. Гендерна політика в Україні: правові аспекти. 

Погребенко Д.М. Централізація та децентралізація влади: можливість 

проведення в Україні. 

Поліщук О.В. Проблеми формування громадянського суспільства: українські 

реалії сьогодення. 

Полтораков О.Ю. Сучасні соціально-ідеологічні трансформації країн «старої 

європи». 

Попова Д.С. Гендерний режим майдану. 

Пономаренко Т.Є. Теорія мотивації Маслоу в системі управління та 

можливості. 

Портна А.А. Реалії взаємозв'язку політики та релігії. 

Прімєрова О.К. Проблеми гендерних стереотипів на ринку працію. 

Прокопова Н.С. Гендерні виміри соціальних та політичних змін: Україна та 

світ. 

Прохорова К.С., Смірнова В.О. Проблеми і перспективи лівої політики в 

Україні. 

Пустовойт А.І. Значення релігії у модернізованому суспільстві. 

Райчук Д.В., Шаповалова А.С. Формування гуманістичних цінностей у 

політичній свідомості української молоді. 

Рашидов С.Ф. Внутренние угрозы исламской цивилизации. 

Римарчук О.А. Занепад України через політичну дію та політичну культуру 

суспільства: проблеми та їх вирішення. 

Рудницьких Д.О. Децентралізація влади як гарантія демократичного 

політичного режиму в Україні. 

Сагач Я.І. Децентралізація: чи варто проводити реформу в Україні?  

Самолюк Я.Ю. Вибори 2015: перемога чи зрада для України. 

Северинчик О.П. Глобалізація ідеологічних процесів та інформаційна безпека: 

роль ЗМІ. 

Семоненко О.М. Досвід Європи в побудові демократичних держав та 

можливості застосування такої практики в Україні. 

Сідько О.С. Особливості реалізації толерантних політичних відносин в 

інформаційному суспільстві. 

Соловей В.В. Конструктивне та деструктивне у явищі втручання держави у 

економіку країни: значення китайського досвіду для України. 

Старовойтова А.В. Міграційні процеси в Європі. 

Степаненко В.П. Конфігурації панування та спротиву в контексті 

інституціональних особливостей розвитку громадянського суспільства в 

Україні. 

 



Супрун О.В. Перспективи розвитку плюралізму у глобальному просторі як 

соціально-політична проблема. 

Сурніна-Далекорей О.А. Політична культура громадян в контексті 

українських реалій. 

Телешун Я.С.  Соціологія коміксу. 

Тітков С.О. Політична культура сучасного українського соціуму. 

Томін О.О. Патріотизм з людським обличчям. 

Точинський В. Наскільки медіа модерну є частиною його культури?  

Трофимчук Ю.С.  Релігія і політика. 

Тугай Є.В. Політична культура: пошук нової реальності. 

Удод К.В. Маніпуляція свідомістю в інфомаційному суспільстві. 

Фабрицька В.Ф. Імідж політичного лідера на виборах 2015. 

Федорова І.І., Шаповалова О.А. Тезаурусний вектор осмислення ціннісних 

трансформацій простору культури в добу глобалізації. 

Хітько Г.А. Роль праворадикальних партій у житті суспільства. 

Хрієнко К.С. Реалізація маніпуляцій політичної влади через ЗМІ. 

Цемах О.А. Демократизация и ее влияние на экономический рост государства. 

Червяков К.В. Ресурси та види влади в сучасному суспільстві. 

Черняк К.В.,Чикишев Н.Д.  Гомогонизация медийного дискурса в странах 

переферийного капитализма (на примере Украины). 

Чижова О.М. Українська політика в епоху модерну та ери соціально-

політичних змін. 

Чиренко М.Ю. Політична культура в контексті сучасної Україн. 

Чухрій І.В. Взаємовплив релігії та політики в українському суспільстві. 

Шаповалова А.С. Формування порядку денного в ЗМІ: фактори впливу. 

Шевель І.П. Даніель Белл – соціальне прогнозування постіндустріального 

суспільства. 

Шестопалець Д.В. Питання співвідношення релігії та політики в дискурсі 

церковних першоієрархів підчас Євромайдану. 

Шихалєєв М.М. Гендерний символізм у праворадикальних рухах. 

Шувалов Р.В. Свобода слова в Україні. 
 

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? 

 

Баханов О.Ю. Військовий конфлікт на території України: соціальні проблеми 

молоді, соціальна політика та соціальна робота. 

Бідочко Л.Я. Становлення цінностей у процесах модернізації: матеріалізм 

versus постматеріалізм? 

Босенко Н.В. Питання сучасного андеркласу. 

Босенко О.В. Волонтерський  рух в Україні. 

Богуславська О.С., Кравчук А.В. Майбутнє України: реальна політика чи 

політичний ідеалізм. 

Булгак Д.В. Волонтерський рух в Україні за умови радикальних соціальних 

змін/революцій та військового конфлікту. 

Василець О.І. Значення гармонізації механізмів ідентифікації суспільної та 

особистісної для сучасного українського соціуму. 

Васильчук О.С. Імітація реформ, як джерело соціальних проблем України. 

Власенко Д.С. Традиційні цінності суспільства в період глобалізації. 

Грабовська О.А. Як волонтери створили "другу державу" в межах України. 

Гуцол К.В. Социальная реклама как практика профилактики подросткового 

курения в Украине. 

Домаранська А.О. Практики допомоги: інноваційний потенціал у кризовому 

соціумі. 

Єнін М.Н. Приєднання Криму до Росії і військові події на Донбасі: думки 

населення України. 

Єнін М.Н., Кіщук Т.О. Соціальна політика у напрямку створення умов 

реабілітації учасників АТО. 

Зильов Н.О., Макаренко Д.В. Соціальні наслідки воєнних дій на українській 

території. 

Казьмірова О.М. Військовий конфлікт як причина соціально-економічних 

проблем. 

Керова М.С., Жабровець О.А. Становлення цінностей у процесах 

модернізації: матеріалізм versus постматеріалізм?  

Ковтун Р.Ю. Російсько-український конфлікт. 

Коржов Г.О. Православна релігійність і європейські цінності: можливості 

співіснування. 

Корнійчук М.А. Волонтерський рух в незалежній Україні. 

Ларченко М.Л. Феномен статусної неузгодженості як чинник змін у соціально-

класовій структурі суспільства. 

Лещенко М.О. Особливості соціальної роботи в умовах кризи спиричиненої 

війною. 

Локтєва І.І. Ризики і прояви соціального відтворення серед молоді ВПО. 

Ляшенко Т.С. Кризові тенденції у розвитку молодої сім’ї в сучасній Україні. 

Маслюк О.О. Наслідки воєнного конфлікту для України. 

Мацко-Демиденко І.В. Яка соціологія цікавить сучасного студента? 

 



Нездоля М.О. Трансформація волонтерського руху в Україні через умови 

військового конфлікту. 

Нетіс А.С. Українське суспільство: сьогодні та завтра. 

Николаєва В.І. Причини нерівності доступу до соціальних послуг 

незахищених верств населення України. 

Новосад К.Я. Неочевидні ризики міжнародної трудової міграції. 

Пасько М.В. Роль не байдужих людей у скрутні для України часи. 

Петрук О.М. Волонтерський рух як чинник соціальної консолідації: 

український досвід. 

Перерва Л.М. Феномен прекаріату в сучасному українському суспільстві. 

Писаренко О.Л. Військовий рух на території України, як джерело соціальних 

проблем. 

Погромский Д.Г. Вооруженный конфликт на територии Донбасса, как 

источник экономических и социальных проблем. 

Пономаренко В.О. Військовий конфлікт на території України, як соціальна 

проблема, що допомогла запобігти остаточному розколу країни. 

Проченко Я.М. Допомога дітям-переселенцям зі Східної України. 

Радько О.П. Становлення волонтерського в Україні як фактор підвищення 

самосвідомості українців в контексті зовнішнього впливу. 

Ружицька В.В. Особливості реалізації ідеологічної влади в інформаційному 

суспільстві: мас-медіа та ідеологічна гегемонія. 
Сергієнко К.С. Проблема трудової міграції в сучасній Україні. 

Сердитий А.О. Волонтерський рух як ефективна одиниця поділу суспільної 

праці в Україні. 

Сімончук Д.О. Українські реалії. Початок нової інформативної війни. 

Скрипка А.В. Пристрасть, почуття вини і перемови у ситуації стресу від 

воєнних дій. 

Телестакова В.В., Телестаков Є.А. Соціальна держава та її демографічна 

політика. 

Турій В.А. Винекнення масового волонтерського руху в Україні. 

Фесієнко О.О. Шляхи та способи запобігання політичних конфліктів. 

Хуторна Н.О. Плюси і мінуси медикаментозної реабілітації учасників АТО. 

Чередніченко А.С., Веселова І.В. Динаміка чисельності населення України в 

контексті міграційних процесів. 

Шевченко М.Ю. Основні принципи та механізми волонтерської діяльності в 

сучасній Україні. 

 

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. 

 

Dmytro Honcharenko. Far-fetched and real problem of social engineering. 

Анацька Н.В. Екологічний імператив як фактор реалізації сталого розвитку 

суспільства. 

Архипова Є.О. Технології електронного урядування як засіб подолання кризи 

довіри громадян до державної влади. 

Багаева Т.Л. "Информационные войны" и "брендинг" в исследовательском 

поле. 

Балінченко С.П. Контроль часу і контроль простору в умовах комунікативної 

кризи. 

Бей А.А. Основные преимущества социальных сетей как инструмента 

полетических технологий. 

Бовкун Д.С. GOOD GOVERNANCE в Україні. 

Богачев Р.М. Перетворені реформи механізмів державного управління у сфері 

духовного розвитку суспільства. 

Бриль Ю.О. Спеціальність та спеціалізація з управління документацією в 

закордонних освітніх інституціях. 

Бурачик О.О. Впровадження електронного врядування в сучасному світі. 

Вінникова Н.А. Глобалізація vs демократія: проблеми ефективності механізмів 

політичної участі громадян у контексті глобального управління. 

Войтко С.В. Індекси політичної стабільності та ефективності роботи уряду у 

передбаченні загроз країні. 

Гур В.І. Моральна культура засада сталого розвитку суспільства. 

Девтеров И.В. О концепции устойчивого киберсоциального развития. 

Денисенко Н. В.  Майбуття держави часів завершення модерну як потойбіччя 

панування та спротиву. 

Денисенко Н. В.  Майбуття держави часів завершення модерну як потойбіччя 

панування та спротиву. 

Дубок К.В. «GOOD GOVERNANCE» як нова концепція управління . 

Ісак М.О. Модернізація економіки України як шлях до становлення 

інноваційної політики. 

Іщенко А.М. Форсайт економіки України як шанс на розумне управління в 

умовах кризи. 

Карасенко Т.Ю., Акулевич А.В. Эффективное государственное управление. 

Карпунець А.С. Соціологічний аспект реформування системи державної 

служби як соціального інституту. 

Ковальов В.І. Командний менеджмент в період економічних трансформацій. 

Корніюк Т.О. Модернізація системи інформаційної безпеки України. 

Кузьмина Ю.С. Енергетична криза – соціальне питання. 

Купрій О.І. Соціальний інжиніринг як інструмент сталого розвитку і стратегії 

довіри суспільства. 

Лоза Н.І. Принципи та механізми реалізації державної кадрової політики. 



Малиновський А.Д. Інновації у сфері медецини: Європа та українські реалії. 

Маулік С.С. Сталий розвиток Сінгапуру як приклад успішного застосування 

технологій соціальної інжинірії. 

Некоз Л.В., Катерленко В.В. Застосування соціальної інженерії в політичній 

сфері. 

Одарич С.В. Від «Global village» ДО «Global polis»: децентралізація та 

самоврядування в  «Галактиці Цукерберга». 

Одарченко К.Ю. Вплив соціального інжинірингу на ціннісні орієнтири. 

Орленко С.П. Реалії впровадження електронного врядування. 

Осовцев А.В. Стан і проблеми політики модернізації в Україні та її порівняння 

з західними країнами. 

Пашов Р.І. Розвиток сучасного університету на основі системи 

автоматизованого управління ВНЗ. 

Пустовіт В.А. Революція як точка незворотності: усвідомлення проблем та їх 

вирішення. 

Радецька О.Й. Визначення і управління міжнародними кризами. 

Романенко В.В. Соціальні наслідки впровадження наукомісткого виробництва 

в сучасній Ірландії. 

Руденко Т.П. Модернізація виробництв як компонент забезпечення стабільного 

сталого розвитку суспільства. 
Рябець В.А. Кадрова політика в освіті як фактор успішного функціонування ВНЗ. 

Слободян О.Ф. Воєнна політика як чинник забезпечення сталого розвитку 

суспільства. 

Смирнова К.Є. Хід політичної трансформації у країнах «арабського 

пробудження» (на прикладі Лівії та Ємену). 

Суровцева И.Ю. Штрихи к портрету глобальной бюрократии. 

Таран В.І. Технологізація як невід’ємна частина глобалізації. 

Чорна А.М. Державно-управлінські аспекти розвитку електронної комерції в 

Україні. 

Яковлєва Н.І. PR-ефективність державного апарату в умовах сучасних 

демократій. 

 

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. 



Oleg Chertov, Marharyta Aleksandrova. Data mining for habitus elements 

identification. 

Агамирьян Л.В., Дикань Б.А. Методика проведення количественного опроса 

среди подростков (опыт авторского исследования). 

Гричаненко К.Л. Вибір лідера в студентському колективі (на прикладі 

соціометричного дослідження). 

Дембицкий С.С. Исторические исследования и социологическая аксиоматика. 

Демидюк В.Г. Співвідношення теоретичного знання та емпіричних даних в 

соціології. 

Дукач Ю.О. Як розуміти аналіз соціальних мереж? базовий термінологічний 

словник. 

Зубрицький М.Є. Іван Франко про роль людини у творенні правової держави. 

Калюжна К.В. Речь как фактор формирования личности. 

Мазурок А.І. Факторіальний дизайн досліджень як спосіб вивчення 

сприйняття соціальних змін. 

Муратова І.А. Поняття "державна спроможність" в контексті технологізації 

управління. 

Пиголенко І.В.  Вплив технологічного процесу на збір та обробку кількісної 

соціологічної інформації. 

Романов М.О. Співвідношення теоретичного знання та емпіричних даних в 

соціології держави та соціальних змін. 

Савчинський Р.О. Структурна динаміка соціального простору: 

концептуально-методологічний ескіз. 

Селезньова Н.П., Прищепа В.А. Статистичні  методи дослідження 

електоратного вибору. 

Скляр Н.В. Аналіз спостережень про вплив війни Росії проти України та євро 

майдану на ставлення українців до свого минулого. 

Сташеський С.С. Якісний метод соціологічних досліджень. 

Чорна Л.О. Архівні документи про зміну ціннісних орієнтацій у радянському 

суспільстві 1930-х років. 

Ціпцюра Т.М. Епоха соціальних змін в Україні – міфи і реальність. 

 


