
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

ПОЛІТОЛОГІЯ

СОЦІОЛОГІЯ

ПРАВО

№ 3 (43)

КИЇВ
2019



Друкується відповідно до рішення Вченої ради Національного технічного університету України  
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, протокол № 7 від 24 червня 2019 року.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися 
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  

з політологічних, соціологічних, юридичних наук  
відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.07.1999 № 1-05/7  

та від 14.04.2010 р. № 1-05/3; Наказу МОН України від 13.07.2015 № 747 (додаток 17).

Вісник Національного технічного університету України  
“Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право  

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International  
(Республіка Польща).

 

www.socio-journal.kpi.kiev.ua

Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. 
Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ, 2019. – № 3 (43). – 292 с.

© Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, 2019ISSN 2308-5053



РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
А.А. Мельниченко – к. філос. н., доц., декан факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського;  

В.А. Мисливий – д. ю. н., професор кафедри публічного права факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікор-
ського; В.М. Кулик – д. політ. н., головний науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних 
і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; В.П. Степаненко – д. с. н., Манчестерський універ-
ситет (Великобританія), головний науковий співробітник Інституту соціології НАНУ; Г.О. Коржов – к. с. н., доцент 
кафедри соціології факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; Д.І. Голосніченко – д. ю. н., доц., про-
фесор кафедри господарського та адміністративного права факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; 
Є.Д. Лук’янчиков – д. ю. н., професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності факультету 
соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; Є.І. Головаха – д. філос. н., професор, зав. відділу методології та методів 
соціологічних досліджень Інституту соціології НАНУ; М.Н. Єнін – к. с. н., доцент кафедри соціології факультету 
соціологічї і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; О.А. Фісун – д. політ. н., професор, зав. кафедри політології Харків-
ського національного університету ім. В.Н. Каразіна; О.Г. Злобіна – д. с. н., професор, зав. відділу соціальної психо-
логії Інституту соціології НАНУ; О.Д. Куценко – д. с. н., професор, зав. кафедри соціальних структур і соціальних 
відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; О.О. Бакалінська – д. ю. н., доц., професор 
кафедри господарського та адміністративного права КПІ ім. Ігоря Сікорського; О.О. Кравчук – д. ю. н., доц., про-
фесор кафедри господарського та адміністративного права факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; 
П.В. Кутуєв – д. с. н., професор, зав. кафедри соціології факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; 
С.О. Макеєв – д. с. н., професор, зав. відділу дослідження соціальних структур Інституту соціології НАНУ; Т.Д. Брік – 
PhD з економічної історії університету Карлоса Третього, викладач Київської школи економіки; Я.Ю. Цимбаленко – 
к. н. з держ. упр., в. о. декана факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського.

МІЖНАРОДНИЙ СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: 
Георгій Дерлуг’ян – PhD з соціології, професор соціології та публічної політики філіалу Нью-Йоркського 

університету в Абу-Дабі, ОАЄ (головний редактор); Абель Полезе – Ph.D. з соціальних наук, ст. науковий спів-
робітник Інституту політичних наук та врядування Талліннського технічного університету, Таллінн, Естонія; 
А.В. Коротаєв – д. іст. н., зав. лабораторії моніторингу ризиків соціально-політичної дестабілізації Науково- 
дослідного університету «Вища школа економіки», Москва, РФ; Войцех Рафаловський – PhD з соціології, асис-
тент-професор соціології Варшавського університету; Джесіка Зиховіч – PhD зі слов’янських студій, наукова 
співробітниця Центру нових демократій ім. родини Вейзерів Мічиганського університету; Джеффрі Алексан-
дер – PhD з соціології, професор соціології Йельського університету, США; Ерік Райнерт – PhD з економіки, 
професор управління технологіями Талліннського технічного університету, Естонія, Норвегія; Є. Калюж-
нова – к. е. н., професор університету м. Редінг, Велика Британія, Директор Центру Євроазійських досліджень;  
Інес Супуле – Інститут соціології та філософії Латвійського унівеситету, Рига, Латвія; Інта Меєріна – PhD з соціо-
логії, директор центру досліджень діаспори та міграції Латвійського університету; Іренеуш Садовський – PhD 
з політичних наук, науковий співробітник Інституту політичних досліджень ПАН, Польща; Кеван Харріс – PhD 
з соціології, асистент-професор соціології Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі, США; Кімітака Мацу-
зато – професор політичних наук Токійського університету, Японія; М.А. Мінаков – старший науковий співро-
бітник Інституту Дж. Кеннана, Міжнародний науковий центр Вудро Вільсона, США; Миколай Павляк – PhD 
з соціології, асистент-професор соціології Варшавського університету; Сальваторе Бабонес – PhD з соціології, 
асоційований професор соціології та соціальної політики Сіднейського університету, Австралія.


