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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

29 листопада 2016 року 

 

09:00 – 10:00    Реєстрація учасників конференції  

(зал засідань Вченої ради НТУУ « КПІ імені Ігоря 

Сікорського», 1 корпус) 

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

 (зал засідань Вченої ради НТУУ « КПІ імені Ігоря 

Сікорського», 1 корпус) 

13:00 – 14:00    Перерва на обід 

14:00 – 16:00 Продовження пленарного засідання 

(зал засідань Вченої ради НТУУ «КПІ імені Ігоря 

Сікорського» ,1 корпус) 

 

 

 

 

 

 

30 листопада 2016 року 

 

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

 

 
519 - 7 

Секція №1. Незалежна Україна в контексті динаміки модерної 

світ-системи: 25 років трансформацій  

534 - 7 
Секція №2. Публічне адміністрування та публічна політика в 

контексті еволюції модернів 

503 - 7 

Секція №3.25 років соціальних змін в постсоціалістичній Україні: 

поміж імперативами модернізації та викликами (напів)периферії 

501 - 7 
Секція №4. Сучасний український соціум в контексті регіональних 

та глобальних трансформацій.  

504 - 7 

Секція №5. Методологія та методи дослідження соціальних змін 

в контексті цивілізаційної динаміки модернів. 
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УЧАСНИКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ: 

ДОПОВІДАЧІ 

 

Генрік Собчук - д.т.н., проф., директор Представництва Польської академії наук в Києві 

Вітальне слово. 

 

Кутуєв П.В., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології 

факультету соціології і права НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» 

Вітальне слово та виступ.  

Тема виступу: «НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» як інструмент модернізації 

українського соціуму». 

 

Головаха Е.И., доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту 

соціології НАН України з наукової роботи 

Тема доклада: «Украинское общество: четверть века вынужденной трансформации и 

перспектива декларированного транзита». 

 

Злобіна О.Г., доктор соціологічних наук, професор, завідуюча відділом соціальної 

психології Інституту соціології НАН України 

 Тема виступу:  «Соціальні зміни та «LIFE STORY» aбо як «HOMO SOVETICUS» 

перетворюється  «HOMO UKRAINICUS»» 

 

Weston C., доктор економіки, Президент «Вестон консалтінг», Варшава, Польща 

Тема доклада:  «Unsplendid Isolation: The Political and Economic Consequences of the Brexit 

Referendum». 

Rafałowski W., асистент-професор соціології Варшавського університету, Польща 

Тема виступу: «Institutionalization: the concept, its application to party systems and 

measurement». 

 
Адріана Міка, асистент-професор соціології Варшавського університету, Польща 

Тема виступу: «Sociology as Analysis of the Unintended:  From Systematization to 

Cumulative Knowledge». 

 

Микола Павляк, асистент-професор соціології Варшавського університету, Польща 

Тема виступу: «Institutional Theories in Explaining Societal Transformations in Poland». 

 

Джордан Ганс-Морзе,  асистент-професор політичної науки Північно-західного  

університету, США.  
Тема виступу: « Combatting Corruption Among Civil Servants: Interdisciplinary Perspectives 

on What Works».  
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Секції конференції 

                                                   

Секція 1. Незалежна Україна в контексті динаміки модерної світ-системи: 25 

років трансформацій 

 

Науковий керівник – д.соц.н., проф. П.В.Кутуєв,  

секретар – к.філос.н., ст. викладач А.С.Радей 
 

1. Україна: 25 переходу до ринкової демократії чи траєкторія 

(напів)периферійного капіталізму?  

2. Неолібералізм та його ідеологічні альтернативи: Україна в глобальному 

контексті. 

3. Політичні форми модернів та політичні практики постсоціалістичого 

світу: поміж перспективами модернізацій та викликами неопатримоніалізму.   

4. Політичні режими та ідеології в контексті численних модернів. 

5. Варіації капіталізму від Східної Азії до Східної Європи. 

6. Політичні режими, держави та публічна сфера на пост-радянському 

просторі. 

7. Держава, що сприяє розвитку в Україні: чи є релевантним досвід Східної Азії 

до реаліям Східної Європи? 

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

9. Постсоціалістична політика: поміж ідеалом демократії та реаліями 

авторитарної реакції.  

10.Цінності, соціальні та політичні зміни в контексті постсоціалістичних 

трансформацій.  

 

Секція 2. Публічне адміністрування та публічна політика в контексті еволюції 

модернів 

 

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

секретар – викладач О.І.Божок 

 

1. Публічне адміністрування в Україні: 25 років змін.  

2. Good governance в Україні: ідеологема або програма дій? 

3. Інноваційний розвиток як елемент модернізації: пошук інституційної рамки 

реалізації. 

4. Держава та її інституції: український досвід та світові практики. 

5. Електронне врядування, цифрова епоха та нерівність: Україна в контексті 

численних модернів. 

6. Управлінські зміни в Україні та світі: від рівня організацій до глобальних 

інституцій. 

7. Від соціальних змін до соціальної інженерії: як управляти суспільствами / 

державами / ринками? 

     8. Електронне врядування та соціальна інженерія як інструменти 

модернізації  
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Секція 3. 25 років соціальних змін в постсоціалістичній Україні: поміж 

імперативами модернізації та викликами (напів)периферії 

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

секретар – к.політ.н. Н.І.Яковлєва   

1. Політична влада в постсоціалістичних країнах: поміж вождями та 

раціональною бюрократією  

2. Політичні режими в Євразії: норми ЄС  та практики постсоціалістичного 

простору.  

3. Політичні режими, економічний розвиток та розвиток людського 

потенціалу. 

4. Постсоціалістичні нації: західний проект модерну та виклики піднесення 

Сходу. 

5. Постсоціалістична політика поміж політичним порядком Гантінгтона та 

громадянським суспільством Токвіля. 

6. Проект України після 25 років: політична еволюція, революція або 

інволюція? 

7. Нерівності в порівняльно-історичній перспективі: соціо-економічні, 

політичні, етнічні, культурні, гендерні.  

       8.Релігія та соціальній й політичні інституції: поміж ліберальною 

демократією та фундаменталізмом.  

       9.Еволюція релігійних практик в контексті модерних трансформацій.  

 

Секція 4. Сучасний український соціум в контексті регіональних та 

глобальних трансформацій 

 

Науковий керівник – к.с.н., доц. Г.О.Коржов,  

секретар – к. політ. н., викладач А.В.Багінський 

 

1. Українські політичні революції – революції без радикальних наслідків? 

2. Політика між радикальними лівими та радикальними правими: Україна, 

Європа, США.   

3. Динаміка цінностей в Україні у порівняльно-історичному контексті. 

4. Перспективи проекту Євроінтеграції в контексті Брекхіту та динаміки 

світ-системи. 

5. Партії та ідеології в українській трансформації.  

6. Соціальні стандарти й соціальна держава в модерному світі та українські 

реалії: поміж моральними та економічними імперативами.  

7.Політика пам’яті, історична наука та політичні зміни. 

  8.Регіональна політика та сепаратизм: Україна та світовий досвід. 

9.Нові соціальні рухи: регіональні, національні та глобальні виміри. 
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Секція 5. Методологія та методи дослідження соціальних змін в контексті 

цивілізаційної динаміки модернів 

 

Науковий керівник – к.ф.н., доц. І.В.Пиголенко, 

 секретар – викладач 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. 

  

 


