Соціологічна асоціація України
Інститут соціології НАН України
Інформаційний лист
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції
«Соціальні класи в Україні: напрями теоретичних та емпіричних досліджень».
Конференція відбудеться 19 квітня 2016 року в Інституті соціології НАН України
(м. Київ, вул. Шовковична, 12).
Тематичні напрями для обговорення на конференції:


Статус класового аналізу у світовій та українській соціології. Різноманіття теоретикометодологічних засад вивчення класів і пріоритети українських дослідників. Дискусії у
сучасному класовому аналізі.



Світовий і вітчизняний досвід конструювання та застосування емпіричних класових схем.
Валідизация емпіричного інструментарію класового аналізу. Формування емпіричної бази
класового аналізу у вітчизняній соціології.



Досвід мапування сучасної класової структури українського суспільства. Портрети класів
(великі і дрібні роботодавці, самозайняті, робітничий клас, середній клас тощо): генеза,
масштаб і внутрішній склад. Гендерні, вікові, поселенські, регіональні профілі класових
розподілів.



Класи в Україні в історичній ретроспективі: міждисциплінарні дослідження.



Клас як детермінанта життєвих умов і життєвих шансів індивідів, їхньої поведінки та
свідомості: пошук емпірично обґрунтованих відповідей. Вітчизняний досвід вивчення
«класових ефектів» (вплив класу на електоральну поведінку, політичні уподобання,
споживання, здоров'я, культурні практики, протестні дії).



Класові уявлення та класові ідентичності: за даними соціологічних та історичних студій.
Класи у суспільному, медійному і політичному дискурсах.



Класові конфлікти: сучасні форми та моделі їх розв’язання (у глобальній та локальній
перспективі). Моніторинг протестної поведінки найманих працівників та дрібної буржуазії:
динаміка, характер, причини і наслідки. Майдани 2004 і 2014 років: дослідження класового
складу учасників.

Заявка для участі в конференції подається у вигляді авторської довідки (прізвище, ім’я та
по-батькові; науковий ступінь, посада та місце роботи; контактні дані — телефон, е-mail) та
анотації доповіді (тема, дослідницькі завдання, емпірична база та основні результати;
обсягом не більш як 200 слів).
Заявку необхідно подати в оргкомітет до 1 березня 2016 року.
Робочі мови конференції — українська, російська, англійська.
Тривалість презентації доповіді — до 20 хвилин.
Рішення оргкомітету про включення доповідей у програму конференції буде прийнято не
пізніше 7 березня 2016 року.
Редакційна колегія фахового журналу «Соціологія: теорія, методи, маркетинг» запрошує
учасників конференції надати для публікації наукові статті на основі доповіді (за умови
схвального висновку на підставі внутрішнього рецензування в даному виданні).

З питань конференції звертатися до Симончук Олени Володимирівни.
Контактні телефони: +38 067 465 50 50, +38 044 255 70 27.
E-mail: elena@simonchuk.kiev.ua
Поштова адреса оргкомітету: 01021, м. Київ-21, вул. Шовковична, 12, к. 212.
З повагою,
Оргкомітет конференції

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище, ім’я та по батькові
Науковий ступінь (якщо є)
Посада
Організація
Контактні телефони
E-mail
Назва пропонованої доповіді
Анотація доповіді
(не більше як 200 слів)

