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Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Інститут соціології НАН України, 
Соціологічна асоціація України,    

Факультет соціології та історії університету м. Жешув (Польща),  
Соціологічний факультет Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, 
Міжнародний благодійний фонд «Карітас України»   

п р о в о д я т ь

18-19 квітня 2019 року

ХVІ Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Проблеми розвитку соціологічної теорії.  
Спільноти: суспільна уява і практики конструювання» 

«The Problems of the Sociological Theory Development.  
Communities: social imagination and practices of construction» 

Конференція присвячується сторіччю заснування першої професійної 
соціологічної установи України – Українського соціологічного інституту (УСІ). 
Важливим напрямком роботи УСІ було «громадознавство», що стало плідною 
спробою закласти у вітчизняній соціальній теорії традицію вивчення спонтанної 
самоорганізації локальних спільнот.   

Запрошуємо науковців, викладачів, студентів 
аспірантури подавати заявки на виступи  

за тематичними напрямами конференції! 
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Tематичні напрями конференції: 

1. Соціологічні концептуалізації соціальних спільнот, груп та мереж:
від класичних традицій до сучасності
Модератор:  Степаненко В.П. (д.соц.н., ст.н.співр) - Інститут соціології
НАН України

Мета – обговорити теоретичні проблеми соціологічного розуміння,
методологій опису та аналізу соціальних спільнот, груп та мереж в їх
трансформації. Тематичні питання: Класичні теорії та сучасні соціологічні
концептуалізації суспільних груп та об’єднань (трансформація дихотомії
Gemeinschaft-Gesellschaft, «органічної» та «механічної» солідарності та інше).
Постмодерний  занепад соціальної спільноти? (З.Бауман, Р.Патнем та інші).
Уявні та реальні, формальні та неформальні спільноти: суспільна уява,
дискурси та практики конструювання. Особисте–локальне – глобальне в
ідентифікаційних практиках сучасної соціально групової належності. Соціальні
фактори та мотиви сучасних соціально інтегративних та солідаристських
трендів: цінності чи ідентичності? Спільноти і суспільна згуртованість:
глобальні тренди та український соціальний досвід.

2. Епістемологічні характеристики концепцій соціальних спільнот в
ситуації мультипарадигмальності теоретичної соціології
Модератор:  Судаков В.І. (д.соц.н., проф.) – КНУ ім.Т.Шевченка

Пізнавальний потенціал категорії "соціальна спільнота" в умовах 
новітніх суспільних трансформацій. Концептуальні інтерпретації дилеми 
"суспільство-спільнота" в теоретичній соціології ХХ та ХХІ ст. Типологічні 
відмінності та взаємозв'язок  концепцій міських та сільських cоціальних 
спільнот. Теоретичний аналіз шляхів посилення самоорганізаційного 
потенціалу територіальних спільнот в умовах децентралізації  державного 
управління. 

3. Соціальні спільноти: межі та мережі приналежності, вірувань,
взаємності
Модератор:  Куценко О.Д. (д.соц.н., проф.) – КНУ ім.Т.Шевченка

Спільноти друзів, сусідів, партнерів, побратимів, ковокерів, віртуальні
спільноти «френдів» та ін. - Чи руйнують ці спільноти традиційні класові,
статусні, етнічні, гендерні та інші соціальні бар’єри? Чи, навпаки, продукують
більш фрагментований та мульти-інкапсульований соціальний простір?  Що
об’єднує людей в спільноти? Чи спроможні спільноти розширювати межі
індивідуальних можливостей і свобод?

4. Цінності сучасних соціумів: консенсус vs. диссенсус соціокультурних
спільнот
Модератори: Ручка А.О. (д.філос.н., проф.), Костенко Н.В. (д.соц.н.,
проф.) – Інститут соціології НАН України

Сучасний аксіологічний дискурс зберігає наслідувану від класики 
диференціацію поглядів на природу й визначення цінностей. Без 
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однозначного розв'язку залишається питання про взаємозв'язок дискурсивного 
й регулятивного контекстів їх присутності. Чи втілені  цінності в культурі, 
соціальних структурах або ж у поведінці індивідів. Та й у якому ступені взагалі 
сумісні ці контексти, чи можуть вони бути погодженими й неруйнівними, 
інвестуватися в стабілізуючий суспільний ресурс або вести до соціальних 
зрушень. Несумісність і розбіжності ціннісних преференцій соціокультурних 
спільнот українського суспільства, що емпірично фіксується, у тому числі й за 
регіональним критерієм, має відомі історико-культурні й структурні 
обґрунтування, а також піддані впливу поточних подій і неврівноважених 
суспільних станів. Якими ж є проекції майбутніх ціннісних рухів та змін? 

5. «Нові» суспільні  рухи та нові види соціальних спільнот як форм
громадянської  активності
Модератор:  Фостер Л.Ф. (к.соц.н., доц.) - КНУ ім.Т.Шевченка

Самоорганізація,  студентське співтовариство, волонтерська  активність,
міські рухи,  міські низові ініціативи, феномени сквотингу, краудфандингу
тощо. Якими є ці нові форми громадянської активності в Україні, хто є їх
носіями, які соціальні ефекти їх діяльності? Їх діяльність – це компенсація
«провалів» держави? Які відповідальності віддати державі, а які залишити
громадянському суспільству?

6. Процеси iнтеграцiї та дезiнтеграцiї територiальних спiльнот
Модератори: Мурадян О.С. (к.соц.н., доц.), Дублiкаш Т.М. (к.соц.н., доц.)
– ХНУ ім.В. Каразіна

Фактори, що сприяють посиленню iнтеграцiйних або дезiнтеграцiйних 
тенденцiй у територiальних спiльнотах. Розглядаючи певнi регioни у 
порiвняльнiй та iсторичнiй перспективi, спробуємо визначити специфiку 
реакцiї різних територiальних спiльнот на виклики часу.  

7. Моніторинг та оцінювання в розвитку територіальних громад,
соціальних програм і проектів
Модератор:  Мазурик О.В.  (д.соц.н., доц.) - КНУ ім.Т.Шевченка

Теоретико-методологічні засади та практики застосування технологій
моніторингу та оцінювання в забезпеченні ефективності соціальних програм і
проектів, підтримці розвитку територіальних громад. До обговорення будуть
залучені фахівці з оцінювання, у тому числі з Польщі, Молдови, Росії, Вірменії.

8. Соціальні спільноти у сфері праці: економіко-соціологічний вимір
Модератори: Петрушина Т.О. (д. соц. н., ст. наук. співр.), Арсеєнко А.Г.
(к. істор. н., ст. наук. співр.) – Інститут соціології НАН України

Трудовий колектив, профспілка, робітничий клас, пролетаріат, саларіат,
кібертаріат, прекаріат тощо. Трансформація соціальних спільнот у сфері праці
за умов неолібералізму. Суперечність теорій та емпіричних даних щодо
зникнення робітничого класу за умов постіндустріального суспільства. Зміни
ролі трудового колективу за умов «індивідуалізованого суспільства». Сучасні
теорії і практики колективно-договірного регулювання трудових відносин.
Профспілки як форма інституціоналізації соціальних інтересів найманих
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працівників. Перспективи соціальних спільнот у сфері праці в контексті 
сучасної глобалізації праці і капіталу. 

9. Емпіричні дослідження соціальних спільнот: методологія та методи
Модератори: Сидоров М.В-С. (к.фіз-мат.наук доц.,), Олійник О.В.
(к.соц.н., доц.), Ковальська Є.В. – КНУ ім.Т.Шевченка

Сучасні проблеми та методи емпіричних досліджень соціальних
спільнот, способи вирішення методологічних проблем та їх результати.

10. Круглий стіл: «Формування системи соціальних послуг в
Україні: тенденції змін для нових місцевих громад»
Модератор: Іванкова-Стецюк О.Б. (д.соц.н., ст.н.співр.) – Інститут
народознавства НАН України

Питання для обговорення: оцінювання якості соціальних послуг: 
виклики для нових місцевих громад в Україні; соціально-правові аспекти 
регулювання системи соціальних послуг в українських місцевих громадах; 
підготовка умов для оцінювання соціальних послуг в місцевих громадах. 

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська. 
За результатами конференції всі учасники отримають збірку матеріалів і сертифікат. 

Інформуємо про можливість друку статей у фахових виданнях факультету 
соціології КНУ імені Тараса Шевченка та Інституту соціології НАН України, таких як: 
- Вісник КНУ імені Т. Шевченка (серія: соціологія). Вимоги до оформлення:
http://visnyk.soc.univ.kiev.ua/index.php/soc/about/submissions#authorGuidelines
- Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вимоги до
оформлення:
http://www.apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/about/submissions#authorGuideline
s
- Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Вимоги до оформлення:
http://stmm.in.ua/submit/

Для участі у конференції до 25 березня 2019 року (включно) необхідно: 
• заповнити реєстраційну форму https://goo.gl/forms/1PRLkvPoalD87BUi1
• сплатити організаційний внесок.

Організаційний внесок складає: 

• 250 грн для учасників з України
• 20 євро для іноземних учасників (за поточним курсом у гривні);
• 200 грн для дійсних членів САУ (хто має сплачені членські внески);
• 150 грн для аспірантів і студентів;
• модератори тематичних напрямків можуть сплачувати оргвнесок за власним

бажанням.

Номер банківської карти для переказу оргвнеску:
4149 4390 0621 3940 (Артемій Дейнека)

http://visnyk.soc.univ.kiev.ua/index.php/soc/about/submissions#authorGuidelines
http://www.apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/about/submissions#authorGuidelines
http://www.apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/about/submissions#authorGuidelines
http://stmm.in.ua/submit/
https://goo.gl/forms/1PRLkvPoalD87BUi1
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Оргвнесок покриває витрати на видання матеріалів конференції (збірка матеріалів) і 
проведення кави-брейк.  

Проїзд, харчування та проживання - за рахунок учасників. За умов 
попередньої заявки учасники конференції на період роботи конференції можуть бути 
розміщені в готелі / гуртожитку університету.

Поштова адреса оргкомітету: вул. Володимирська 64/13, м. Київ 01601, факультет 
соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   

Адреса оргкомітету за місцем розташування: просп. Академіка Глушкова 4д, к.501, 

м. Київ, факультет соціології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.    
Електронна адреса оргкомітету: 
socioconfKNUTSH@ukr.net 

Контактні особи: 

вчений секретар оргкомітету Мороз Євгенія Олегівна – тел. 044 259-02-48 
секретар оргкомітету Склярова Ірина – тел. 044 521-33-40 
секретар оргкомітету Дейнека Артемій – тел. 050 461-42-32 

Запрошуємо взяти участь у конференції! 

З повагою, 

Оргкомітет 

mailto:socioconfKNUTSH@ukr.net
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Додаток 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ: обсяг до 3 стор. (не більше 5 000 
знаків) формату А4,  орієнтація – книжкова, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, 
шрифт Times New Roman, поля усі - 20 мм. 

Перший рядок - назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, 
вирівнювання по центру). Другий – прізвище та ініціали автора, місце роботи 
(навчання) (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю). 

Далі – текст тез доповіді, вирівняний за шириною з відступом зліва 1,25 см 
Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2: 56], де перше 

число означає порядковий номер у списку використаних джерел, наступні – номер 
сторінки. 

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути 
оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису (затверджені 
наказом ВАК України від 29 травня 2007 року – див. приклади оформлення). 

Для студентів та аспірантів обов’язковою є рецензія наукового керівника. 
Подаючи тези до оргкомітету, автори тим самим засвідчують, що під час 

проведення дослідження і підготовки доповіді (тез) вони дотримувались етичних 
вимог, зокрема, Кодексу етики Міжнародної соціологічної асоціації (ISA) 
(http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm), Кодексу соціолога 
Соціологічної асоціації України  (САУ) (http://www.sau.kiev.ua/codex.html).   

Приклади оформлення списку використаних джерел: 
- один автор:
Tymkiv Ya. Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa

europejskiego / Ya. Tymkiv. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2009. – 346 s. 
- два і більше авторів:
Україна в умовах глобалізації / Л. А. Пономаренко, Л. В. Адамович,

В. Т. Музичук, А. Е. Василенко ; під ред. Б. Б. Іванчука. – Київ : Наукова думка, 1998. – 
144 с. 

- матеріали конференцій, періодичні видання, збірники праць та серійні
видання: 

Населення України, 1998 рік : демогр. щорічник / Держ. ком. статистики 
України, Упр. статистики населення ; [Л .М. Стельмах (відп. за вип.)]. – К. : [б. в.], 
1999. – 466 с. 

- статті та розділи з книг:

Tymkiv Ya. Mechanizmy wspуlpracy i instytucjonalizacja stosunkуw Ukraina – UE / 
Ya. Tymkiv // Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP: wybrane 
problemy / pod red. W. Baluka. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2009. – S. 207–224. 

Оргкомітет залишає за собою право редагування матеріалів до друку. 

http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm
http://www.sau.kiev.ua/codex.html



