
II Міжна род ний Львівський соціологічний фо рум

Про дов жу ю чи тра диції Львівської соціологічної шко ли аналізу на й ак ту аль -
ніших соціаль них про блем роз вит ку су час но го суспільства, 30–31 трав ня 2008 року
в стінах Львівсько го національ но го універ си те ту ім. Івана Фран ка відбув ся II Між -
на род ний Львівський соціологічний фо рум. Гас ло фо ру му — “Ба га то вимірні про -
сто ри су час них соціаль них змін”. Співор ганіза то ра ми фо ру му вис ту пи ли Со -
ціологічна асоціація Украї ни та її Львівське об лас не відділен ня, ка фед ра соціології
та соціаль ної ро бо ти Національ но го універ си те ту “Львівська політехніка”, Львів -
ський об лас ний центр за й ня тості.

До участі у фо румі було зго ло ше но 256 до повідей, які реп ре зен ту ють праці на -
уковців-соціологів провідних універ си тетів та на уко вих соціологічних осе редків
Украї ни, фахівців аналітич них центрів у вив ченні гро ма дської дум ки, прак тиків та
пред став ників гро ма дських (не дер жав них) організацій, що за й ма ють ся про бле ма -
ми соціаль но-інсти туціональ но го та струк тур но го роз вит ку. Се ред учас ників фо ру -
му були та кож пред став ни ки міжна род ної соціологічної спільно ти з Австрії, Біло -
русі та Польщі.

Фо рум привітали Марія Зуб риць ка — про рек тор з на уко во-пе да гогічної ро бо -
ти Львівсько го національ но го універ си те ту ім. Івана Фран ка; Ми хай ло Хміль — ди -
рек тор Львівсько го об лас но го цен тру за й ня тості, а та кож Воєвода Підкар паць кий,
док тор Ми рос лав Ка ра пи та (Поль ща).

На пле нар но му засіданні фо ру му про лу на ли до повіді: Сергія Макеєва (Київ)
“Що озна чає бути соціоло гом сьо годні”; Вікто ра Тан че ра (Київ) “Соціологічна на -
ука та освіта на тлі ґло балізаційних вик ликів”; На талії Чер ниш (Львів) “Спе цифіка
соціологічно го аналізу про цесів гло балізації”; Станісла ва Катаєва (За поріжжя)
“Украї на як комбіно ва не суспільство”; Анатолія Руч ки (Київ) “Суб куль тур на ва -
ріа тивність в су час но му соціумі” (Київ); Марії Сро чи нської (Кєльці, Польща) “Як
суспільство виг рає? Як суспільство про грає? (Польські цінності і про бле ма су -
спільно го роз вит ку)”; Ва лерія Хмель ка (Київ) “Реґіональні про порції мо но ет ніч -
них та біетнічних іден тич нос тей та елек то раль них пре фе ренцій ви борців Украї ни”;
Люд ми ли Со ку ря нської (Харків) “Соціострук тур на транс фор мація укр аїнсько го
суспільства: мож ли вості те о ре тич но го по яс нен ня”.

Під час пле нар но го засідан ня відбу ло ся на го род же но старійшин Львівської
соціологічної шко ли Андрія Хо рон жо го, Во ло ди ми ра Пічі, На талії Чер ниш По чес -
ни ми гра мо та ми Соціологічної асоціації Украї ни та було при своєно зван ня По чес -
но го чле на Соціологічної асоціації Украї ни за ва го мий вне сок у роз ви ток со ціо ло -
гічної на уки в Україні та ви хо ван ня мо ло дої ґене рації соціологів.

У меж ах фо ру му було зор ганізо ва но вісім секційних засідань за на пря ма ми:
соціологія XXI століття у кон тексті соціаль них змін та про цесів гло балізації; ме то -
до логія та ме то ди ка досліджен ня соціаль них змін; соціокуль турні про сто ри іден тич -
нос тей та прак тик; тех но логії та прак ти ка соціаль них змін; транс національні
виміри “плин ної мо дер ності”; емпірич ний досвід вив чен ня ба га то вимірності соціаль -
них змін в укр аїнсько му суспільстві; регіональні виміри суспільних транс фор мацій;
міжна род ний досвід аналізу соціаль но го роз вит ку.

Провідною лінією кон фе ренції був ком плек сний, муль ти дис ципліна рний під -
хід до аналізу і всебічно го досліджен ня су час них соціаль них змін, на сам пе ред на
підставі соціологічно го ба чен ня і знан ня. Саме соціологічна на ука, її кон цеп ту альні
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та при кладні на пра цю ван ня відкри ва ють поле для под аль ших те о ре ти зу вань і дис -
кусій щодо на прямків соціаль но го роз вит ку су час но го суспільства за умов ґло -
балізації.

Під час ро бо ти фо ру му було за слу ха но і об го во ре но по над 100 до повідей і по -
відом лень, що увійшли до збірни ка на уко вих праць “На у кові студії Львівсько го со -
ціологічно го фо ру му” (За ред. Ю.Пач ко всько го. — Львів, 2008). Пре зен тація пер шо -
го ви дан ня на уко во го збірни ка відбу ла ся на прес-кон фе ренції. До ре дакційної ко -
леґії збірни ка увійшли провідні соціоло ги краї ни: С.Вов ка нич, С.Макеєв, В.Пи ли -
пен ко, І.Ру щен ко, А.Хо рон жий, Н.Чер ниш, О.Чер нець кий, Л.Кли ма нська, В.Сав ка.
На у кові ре дак то ри збірни ка — Ю.Пач ко вський, Н.Ко валіско. Ре цен зен та ми збірни -
ка вис ту пи ли Є.Го ло ва ха, Л.Хиж няк, В.Піча. Пла нується зро би ти збірник періо -
дич ним ви дан ням.

Підсум ка ми ро бо ти фо ру му ста ли про по зиції його учас ників, ад ре со вані ке -
рівниц тву Соціологічної асоціації Украї ни, дослідниць ким коміте там, на уко во-ме -
то дич ним підрозділам, що пра цю ють у ца рині соціологічної на уки. Учас ни ки фо ру -
му вис ло ви ли за не по коєння ско ро чен ням го дин, відве де них на вик ла дан ня со -
ціології в на вчаль них за кла дах, особ ли во технічно го спря му ван ня, а та кож за кли ка -
ли до публічної дис кусії щодо под аль шої інсти туціоналізації соціології та ви ко нан -
ня за дек ла ро ва них на дер жав но му рівні рішень про роз ви ток соціологічної на уки в
Україні. Було вис лов ле но низ ку ко нструк тив них про по зицій щодо са мої організації 
фо ру му, засвідче но його зна чущість у роз вит ку й становленні Львівської со ціо -
логічної школи. 
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