КАФЕДРА ГАЛУЗЕВОЇ СОЦІОЛОГІЇ
ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІОЛОГІЇ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

До 25-річчя кафедри галузевої соціології

ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ
ЗМІН І СУСПІЛЬНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ
Збірник наукових статей

КИЇВ 2017

УДК 316.013
ББК 60.55

Рецензенти:

Схвалено на засіданні кафедри
галузевої соціології факультету
соціології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
(Протокол № 9 від 20 квітня 2017 р.)

Коваліско Н.В., доктор соціологічних наук, професор,
професор кафедри соціології Львівського національного
університету імені Івана Франка.
Хижняк Л.М., доктор соціологічних наук, професор,
професор кафедри прикладної соціології Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна

Г 168 Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних
трансформацій: Збірник наукових статей до 25-річчя кафедри
галузевої соціології КНУ імені Тараса Шевченка / Упорядк.
А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак (вип. ред.). – К.: Каравела, 2017.
– 308 с.

В збірнику представлені статті авторів, які нині працюють і працювали
на кафедрі в різні роки з часу її створення. Кожна стаття є презентацією
тематики наукових інтересів авторів. В збірнику містяться теортетичні
розробки та емпіричні розвідки, пов’язані з дослідженнями предметного
поля соціологій середнього рівня: політики, ринку, гендеру, організаційної
взаємодії, цінностей, міста, комунікацій та інших унікальних напрямів
вивчення суспільства в умовах глобальних змін і сучасних суспільних
трансформацій.
Збірник буде цікавий науковій спільноті, а також корисний викладачам,
журналістам, студентам, і всім, хто цікавиться теорією та практикою
соціологічної науки в її галузевому вимірі.

ISBN 978-966-2229-90-5

Видавництво «Каравела», 2017

Збірник наукових статей до 25-річчя кафедри галузевої соціології

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Щиро вітаю колектив кафедри галузевої
соціології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка з нагоди 25-річчя від дня її
заснування.
Пишаюсь тим, що був одним із ініціаторів
організації та першим завідувачем кафедри галузевої
соціології (1992-1997 рр.), та працював разом з
професорами І.М. Гавриленком, В.С. Панюковим, які
зробили вагомий внесок в подальший професійний
розвиток кафедри, а відтак і соціологічної освіти в
університеті.
Історію творять люди. Все, чого вдалося досягти
за 25 років – результат сумлінної, нерідко самовідданої, творчої праці
високопрофесійного колективу кафедри. Інтелектуальним потенціалом і
наполегливими зусиллями всіх членів цього колективу творилися й
примножуються сьогодні досягнення як факультету соціології, так і всього
Університету.
Сьогодні соціологія виконує системотворчу функцію в українському
суспільстві як фундаментальна та прикладна наука, що дозволяє прогнозувати
розвиток суспільства, його окремих підсистем, сприяє формуванню громадської
думки, узгоджує потреби, інтереси та цілі діяльності різних соціальних спільнот,
забезпечує ухвалення рішень та громадянське волевиявлення. Це висуває нові
складні завдання перед колективом кафедри галузевої соціології з підготовки
кваліфікованих фахівців-соціологів, здатних діяти соціально відповідально, бути
конкурентоспроможними та затребуваними на ринку праці.
Зичу всьому колективу кафедри доброго здоров'я, творчого натхнення,
нових успіхів у науково-педагогічній діяльності. Нехай ця ювілейна дата надихає
вас на нові творчі здобутки, додає сил і наснаги у подальшій праці на благо
соціологічної освіти і науки!
З повагою,
Ректор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
академік Губерський Л.В.
Київ, 2017
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