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Обґрунтування ініціативної теми 

Кафедри соціології 

ФСП НТУУ «КПІ» 

«Соцієтальний розвиток, модернізація та модерн в глобальному світі» 

Науковий керівник теми 

д.с.н., проф., зав. кафедри соціології П.В.Кутуєв 

Сучасні вчені-енциклопедисти – академік М.З.Згуровський, лауреат 

Нобелівської премії з економіки Пол Кругман, соціолог Георгій Дерлуг’ян – 

відзначають, що історія людського суспільства за останні 100 років являє собою 

небачений за своїм масштабом, інтенсивністю, багатовимірністю, 

різновекторністю та комплексністю набір трансформації у всіх сферах життя. 

Професійне покликання соціології є в осягненні природи, тенденцій, 

спрямованості та наслідків цих трансформацій. 

Провідні представники сучасної світової соціології дійшли консенсусу, що 

головним завданням соціологічної науки сьогодні є вивчення походження, 

сучасного стану та динаміки модерного суспільства в контексті соціального 

розвитку  на глобальному, національному, регіональному та локальному рівнях. 

Сьогодні вчені-соціологи усвідомлюють, що жодне суспільство не є взірцевим з 

огляду на свій ступінь модернізації, відтак модернізація залишається нагальним 

завданням – теоретичним та практичним – для більшості соціумів глобальної 

спільноти.   

Існує усталений світовий досвід, коли підрозділи провідних університетів  

обирають свою дослідницьку тематику на основі наявних публікацій 

співробітників університету. Ректор НТТУ «КПІ» академік М.З. Згуровський є 

вченим зі світовим ім’ям у сфері математичного моделювання сталого розвитку, 

своєю чергою, співробітниками кафедри соціології опубліковано 3 монографії, 6 

навчальних посібників та низка статей зі проблематики модерну, модернізації та 

соцієтального розвою.      

Відтак, актуальною та продуктивною для кафедри  соціології є така 

ініціативна НДР: «Соцієтальний розвиток, модернізація та модерн в глобальному 

світі». Ця тема, з одного боку, є  фундаментальною науково та такою, яка є 

стратегічно довготривалою. Тема «Соцієтальний розвиток, модернізація та 

модерн в глобальному світі» має високі шанси отримати визнання та підтримку з 

боку соціологічної, ширше  – суспільствознавчої – спільноти України та світової 

наукової спільноти.  

Така тема є принципово важливим напрямом для соціологічних та 

політологічних досліджень, який розрахований на довготривалу перспективу, та 

створює можливості як для  теоретичного будівництва, так і емпіричних 

досліджень.  

Вивчення реальних модернізаційних процесів на різних рівнях світ-

системи відповідає також дослідницьким зусиллям провідних соціологічних 

центрів світу.   
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Все це  виопуклює важливість та актуальність дослідження 

модернізаційних процесів в Україні та світі, зокрема політико-адміністративних 

аспектів модернізації, динаміки цінностей та ідеологій в модерному соціумі, 

проблем становлення громадянського суспільства та закорінення демократичних 

практик. Особливої уваги заслуговує дослідження проблем  модернізації вищої 

освіти в контексті Болонського процесу та  проектів реформування вищої освіти в 

Україні.  

В рамках реалізація ініціативної НДР «Соцієтальний розвиток, 

модернізація та модерн в глобальному світі»  передбачаються досягнення таких 

результатів: 

1.  Підготовка монографічного дослідження «Модерн, модернізація, 

розвиток: історія та сучасність соціологічних ідей». 

2. Підготовка навчального посібнику «Конфліктологія».  

3. Підготовка навчального посібника «Глобалізація: соціологічний аналіз».  

4. Друк низки статей в провідних фахових виданнях України зі соціології. 

5. Підготовка трьох дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат наук. 

6. Поглиблене дослідження проблематики «Соцієтальний розвиток, 

модернізація та модерн в глобальному світі» передбачається в межах  

Циклу професійної та практичної підготовки магістрів зі спеціальності 

«Соціологія»,  зокрема таких  курсів,  як «Новітні соціологічні теорії»,  

«Теорія соціальних змін», «Глобалізація: соціологічний аналіз»,  

«Соціологія інновацій»  «Соціологія науки і техніки».        


