НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ

НОТАТКИ XIII МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ: “РУЙНАЦІЯ/СТВОРЕННЯ КАПІТАЛІЗМУ,
СОЛІДАРНОСТІ ТА СУБ’ЄКТНОСТІ ЄВРОПИ” ((UN)MAKING EUROPE
CAPITALISM, SOLIDARITIES, SUBJECTIVITIES)
З 29 серпня по 1 вересня 2017 р. у м. Афіни (Греція) відбулась XIII Міжнародна
конференція Європейської соціологічної асоціації. Захід організовано Європейською
соціологічної асоціацією (Париж, Франція) за підтримки Університету політичних та
соціальних наук “Пантеон” та Університету Харокопіо (Афіни, Греція).
Під час конференції працювало 37 дослідницьких мереж (research networks, RN),
17 наукових течій (research streams, RS), 13 пленарних засідань (semi-plenaries, SPs), в
межах яких організовано круглі столи та обговорення. Цьогорічна конференція зібрала
найбільшу кількість учасників за всю історію проведення заходу – 3581 соціолог із 77
країн світу.
Тематика конференції зосереджувалася на трьох ключових питаннях:
а) внутрішні суперечності капіталізму, що полягають у розвитку неоліберальної
політики, яка сприяє посиленню соціальних нерівностей і загрожує існуванню держави
загального добробуту;
б) фрагментарність соціальної солідарності на фоні економічної кризи, яка спричиняє виникнення протестів, повстанських організацій і рухів на кшталт “Обурені”
(indignados), що загострюється на фоні війн і утворенні потоків біженців;
в) процесів формування суб’єктності, які зумовлюють опір і протест, апатію, розчарування, депресії та тривожність людей. Авторитаризм, націоналізм, расизм, ксенофобія, правовий екстремізм, насильство та фундаменталізм поширюються у світі та
Європі 1. Таким чином, ідея утворення згуртованого європейського суспільства постала
перед загрозою, а отже, і ідея існування єдиної Європи.
RN 36 “Соціологія перетворень: Схід і Захід” створила майданчик для обговорення
проблематики трансформації та функціонування ринків праці країн Західної та Східної
Європи – сесія “Прекаризація і уразливість кар’єри, яку модерував Т. Сзавіль
(Варшавський університет, Польща) 2.
Дослідницький колектив у складі А. Красовської, А. Мрозовці, М. Каролак
(Вроцлавський університет, Інститут соціології, Польща), О. Цехаус (Вільний університет Берліна, Німеччина) і В. ТраппМанн (Університет Лідса, Велика Британія) презентував результати дослідження на тему “Моральні аспекти розпаду класу: досвід
перетину нерівностей у біографіях молодих робітників прекаріату в Польщі та Німеччині”. Із доповіддю “Прекаріат у Росії: досвід молодих людей з вищою освітою” виступили Э. Гасюкова та С. Коротаєв (Вища школа економіки, Росія). Л. Раснака (Уні-
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верситет Латвії, Латвія) присвятила доповідь темі “Уразливість соціальних службовців: дослідження в Норвегії та Латвії”.
У роботі сесії взяли участь співробітники ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” О. Балакірєва та І. Локтєва, які презентували доповідь на тему
“Cоціокультурні чинники відторгнення на ринку праці в Україні та країнах Західної і
Східної Європи”, де зазначили, що соціокультурні та структурні чинники відторгнення на ринку праці є культурно залежними. Результати дослідження засвідчили, що в
українському суспільстві шанси бути відторгненим на ринку праці пов’язані з міжособистісною довірою, рівнем освіти та суб’єктивною оцінкою економічної поведінки в
межах ринку праці.
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