Вітаємо ювіляра
2 березня виповнилося 75 років докторові економічних наук, професору,
завідувачу кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана
Франка Хоронжому Андрію Гнатовичу. Чуйний, високоосвічений, надзвичайно
еру-дований Андрій Гнатович приваблює до себе високими моральними якостями,
вмінням вислухати, надихнути на творчий пошук. Його шлях у соціологію, як і всіх
науковців того часу, був тернистий, вимагав постійної концентрації, сили волі та
організаційних здібностей. Саме за його безпосередньою участю 1991 р. на економічному факультеті Львівського університету постала перша в Західній Україні
кафедра соціології, що було надзвичайно важливою подією в інституціоналізації
соціологічної науки в незалежній Україні. Як фундатор соціологічного напряму
підготовки студентів та наукових працівників високої кваліфікації у Львівському
університеті, він одним з перших започаткував дослідження актуальних проблем
економічної соціології з позиції аналітичного і декомпозиційного підходів в аналізі
процесів безробіття та зайнятості, соціального управління, мобільності та стратифікації трудового потенціалу. Його наукові емпіричні розвідки та теоретичні узагальнення покладені в основу таких праць, як “Регіональна трудова мобільність” (2001 р.),
“Соціальне управління” (2006 р.).
Андрій Гнатович Хоронжий і сьогодні не припиняє своїх наукових
соціологічних пошуків, активно працює в обґрунтуванні теоретико-методологічних
положень економічної культури та ментальності, ціннісної структури особистості,
аналізу стилю життя як інтегрованого показника реалізованості її моральнодуховної сфери. Результати його наукового пошуку знайшли ґрунтовне відображення в низці монографій і навчальних посібників, серед яких “Тлумачний словник
з соціології” (відп. ред., 2003 р.); “Соціологія релігії” (2005 р.), “Соціологія і психологія” (2006 р.) та ін.
Колеги по праці, його численні учні звикли бачити Андрія Гнатовича життєрадісним, енергійним, емпатійним. Попри життєву напругу, він завжди прагне
глибоко вникати в наукову проблематику, активно пізнавати світ і духовність
особистості. Ми завжди із зацікавленням очікуємо його розповідей, коли він повертається з мандрів у далекі краї, адже він так чутливо і проникливо вловлює поступ
життя, вміє яскраво і переконливо розкрити бачення того, що відбувається навколо,
чітко окреслити свою громадянську позицію. Самовідданою працею, вчинками, усім
своїм життям він засвідчує свій щедрий талант соціолога, педагога, науковця і
просто Людини.
Натхнення, творчості, здоров’я, успіху в усіх починаннях, сил та енергії Вам,
Шановний Андрію Гнатовичу!
Колеги, друзі,
члени Львівського обласного відділення
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