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Сучасні вчені-енциклопедисти – академік НАНУ, відомий авторитет у сфері 

прикладного системного аналізу Михайло Згуровський, лауреат Нобелівської премії з 

економіки Пол Кругман, історичний соціолог Георгій Дерлуг’ян – відзначають, що 

історія людських суспільств за останні 250 років являє собою небачений за своїм 

масштабом, інтенсивністю, багатовимірністю, різновекторністю, комплексністю та 

конфліктністю набір трансформації у всіх сферах життя. Професійне покликання 

соціології в цілому є в осягненні природи, тенденцій, спрямованості та наслідків цих 

трансформацій. У цьому контексті колектив кафедри соціології КПІ ім. Ігоря Сікорського 

зосереджується на історичній соціології конфліктів та шляхів їхнього врегулювання й 

медіації. Варто підкреслити, що дослідження конфліктологічної природи 

модернізаційних процесів сприяє реалізації місії КПІ "робити (to contribute) вагомий 

внесок в сталий розвиток суспільства шляхом інтернаціоналізації та інтеграції освіти, 

новітніх наукових досліджень та інноваційних розробок". 

Провідні представники сучасної світової соціології дійшли консенсусу, що 

головним завданням соціологічної науки сьогодні є вивчення походження, сучасного 

стану, конфліктів 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. Співробітники кафедри 

соціології не одне десятиріччя досліджують проблематику модерну, модернізації, 

соцієтального розвою, врегулювання конфлікту та медіації. Ними опубліковано — 5 

монографій, 1 підручник, навчальні посібники та низка статей у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science Core Collection. 
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В межах ініціативної науково-дослідницької теми кафедри у 2019 році відбулись 

захисти двох дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидат наук: Дукач Ю.О., 

тема дисертації: «Структура протестного поля суспільних рухів в Україні» та Дутчак 

О.А., тема дисертації «Умови, джерела та чинники відтворення робочої сили на 

українських швейних фабриках у глобальних ланцюгах постачання» за спеціальністю 

22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини». Також регулярно захищаються 

магістерські дисертації, які виконуються у рамках ініціативної теми.  

Отже, ця проблематика, з одного боку, є фундаментальною науково та такою, яка 

є стратегічно довготривалою. Тема «Соцієтальний розвиток, модернізація та модерн в 

глобальному світі» отримала визнання та підтримку з боку соціологічної, ширше – 

суспільствознавчої – спільноти України та світової наукової спільноти, що 

засвідчується участю провідних соціологів України та світу у конференціях з 

проблематики ініціативної теми. 

В рамках фундаментальних досліджень співробітники кафедри прийняли участь у 

науково-дослідному проекті Ф73/24456 «Інтеграція інженерної освіти і бізнес-освіти в 

технічних університетах України та Білорусі як фактор розвитку національних 

економік» (2016-2017), за результатами якого опубліковано статті у фахових видання 

та у виданні, яке належить до Scopus, а також в реалізації грантового проекту від 

Міністерства освіти і науки України: «Удосконалення шляхів розвитку людського 

капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України». № держреєстрації 

0117U003997 (2017 – 2020).  

Тема «Соцієтальний розвиток, модернізація та модерн в глобальному світі» 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 конфліктів у контексті модернізаційних процесів на різних 

рівнях світ-системи відповідає також дослідницьким зусиллям провідних соціологічних 

центрів світу. Все це виопуклює важливість та актуальність дослідження 

модернізаційних процесів та їхніх конфліктів в Україні та світі. Зокрема йдеться про 

конфлікти у сфері політико-адміністративних аспектів модернізації, динаміку й 

конфлікти цінностей та ідеологій в модерному соціумі, становлення та кризи 

громадянського суспільства, виклики закоріненості й загрози демократичним 

практикам, а також конфлікти, що постають як вислід соціально-економічної, расової та 

гендерної нерівності. Співробітники кафедри соціології також активно використовують у 

рамках ініціативної теми дієвий інструментар історичної соціології для аналізу 

конфліктів, що постають у процесі формування (національної) держави. Більш 

специфічним фокусом є ідентифікація (перед)умов успішних та неуспішних держав, що 

сприяють розвитку (developmental states) та використання цього досвіду у контексті 

боротьби за модернізацію українського соціуму.   

 Поглиблене дослідження проблематики «Соцієтальний розвиток, модернізація та 

модерн в глобальному світі» передбачається для докторів філософії з соціології за 

рахунок дисциплін: “Історична соціологія модернів, модернізацій та розвитку” (для 

здобуття глибинних знань зі спеціальності), “Актуальні методологічні проблеми 

соціологічного дослідження”, “Епістемологія соціально-наукового пізнання”.  

Для другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності «Соціологія» 

передбачені курси «Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та 

модернізацій», “Запобігання конфліктів та забезпечення сталого миру”, 

“Регіональні/етнічні конфлікти та миробудівництво”, “Cоціологічні студії міграцій та 

вимушених переселень”, “Медіація та фасилітація у вирішенні конфліктів”. 

Підсумовуючи, є підставовою така теза: історична соціологія надає як 

найадекватніше теоретико-методологічних підґрунтя для розуміння / концептуалізації 

конфліктів, що постають у процесі модернізації/демодернізації та розвитку. Своєю 

чергою, соціологічне потрактування врегулювання конфліктів та медіації слугує 

адекватною основою для діагностики, превенції та власно розв’язання конфліктів. 

Відтак, ініціативна кафедра соціології слугує в якості дослідницької основи ОП кафедри 

першого та другого рівнів ВО «Врегулювання конфліктів та медіація», а також ОНП 

третього рівня «Соціологія».  
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