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Перші міжнародні соціологічні читання пам’яті Н.В.Паніної
“Су час ний стан і пер спек ти ви роз вит ку

соціології в Україні та Європі”

Кінець 2007 року відзна чив ся но вою для соціологічної спільно ти Украї ни по -
дією — 10 груд ня в Інсти туті соціології НАНУ (Київ) відбу ли ся перші соціологічні
чи тан ня пам ’яті На талії Паніної “Су час ний стан і пер спек ти ви роз вит ку соціології 
в Україні та Європі”. Пе ред учас ни ка ми та гос тя ми кон фе ренції з до повідями вис -
ту пи ли відомі соціоло ги Украї ни, Росії, Ве ли кої Бри танії. Опріч того унікальність
цієї події виз на ча ла ся й тим, що в рам ках про ве ден ня кон фе ренції впер ше відбу ла ся
уро чис та відзна ка пе ре можців кон кур су “Кра щий мо ло дий соціолог року”. По ряд із
відо ми ми вче ни ми і мо ло ди ми кон кур сан та ми, яких Бо рис На гор ний зго дом на звав
“де сят кою кра щих”, у чи тан нях узя ли участь сту ден ти-соціоло ги, жур налісти та ін.

Звер та ю чись до при сутніх із вступ ним сло вом, ди рек тор Інсти ту ту соціології
НАНУ Ва лерій Во ро на відзна чив про блемні ас пек ти де мок ра ти зації Украї ни та,
відда ю чи на леж не внес ку На талії Вікторівни Паніної у роз ви ток цьо го про це су,
 зробив на го лос на та ких її якос тях, як почут тя гро ма дя нськості та ви со кий про -
фесіоналізм.

Ґеорґ Торн, пред став ник Цен тру досліджень із соціаль них наук WZB (Берлін)
привітав учас ників кон фе ренції у своєму листі. Зміст звер нен ня пре зен ту вав Сергій 
Макеєв, кот рий очо лив засідан ня пер шої сесії. Ґеорґ Торн на го ло шу вав важ ливість
міжкуль тур них та міжнаціональ них порівняль них досліджень, які є сьо годні основ -
ним дже ре лом при рос ту соціологічно го знан ня. Центр досліджен ня WZB вже мав
досвід про ве ден ня спільних досліджень із Хар ківським універ си те том ім. В.Н.Ка -
разіна. У листі було та кож окре мо зга да но про плідну співпра цю з На талією Па -
ніною. Наш берлінський колеґа вис ло вив сподіван ня, що такі кон так ти відбу ва ти -
муть ся й над алі, а ця кон фе ренція дасть змо гу укр аїнським соціоло гам зба га ти ти ся
но ви ми знан ня ми та досвідом.

Свої привітан ня вис ло вив та кож Во ло ди мир Ма гун, завіду вач сек то ру Інсти ту -
ту соціології РАН (Мос ква), на го ло сивши виз нач ну роль На талії Паніної в роз вит -
ку соціології як на уки та як на вчаль ної дис ципліни, і пе ре ка зав сло ва по ша ни до її
та лан ту з боку Во ло ди ми ра Ядо ва, Ле о кадії Дробіже вої й Те тя ни Зас ла вської, а та -
кож на га дав при сутнім про ви со ку оцінку внес ку Н.В.Паніної в соціологічну на уку,
 ви словлену сво го часу Юрієм Ле ва дою. Окре мо було за чи та но вис лов лен ня Ле о -
кадії Дробіже вої, яка за зна ча ла: “Ми відчу ваємо її чут ли вий ро зум, доб ре сер це, ши -
ро кий по гляд на світ, коли читаємо її праці, й усвідом люємо той шлях про фесіона ла,
коли здійсне не нею ста ло при кла дом для нас. Дуже ши ро ке коло дослідників на вча -
ють ся на її пра цях, ви ко рис то ву ють її ме то ди ки. Вик ла да ю чи курс, за вжди роз -
повідаю про неї но во му по колінню”. Опріч того, Во ло ди мир Ма гун відзна чив на уко -
ву і су спільну зна чущість праці На талії Паніної над ство рен ням ко дек су про фе -
сійної ети ки соціологів Украї ни та підкрес лив важ ливість про ве ден ня кон кур сних
зма гань  серед мо ло дих соціологів.
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Пер шою з до повіддю на тему кон фе ренції вис ту пи ла Клєр Во лес, но вооб ра ний
пре зи дент Євро пе йської соціологічної асоціації, пред став ни ця Абердінсько го унi -
вер си те ту (Ве ли ка Бри танія), яка роз повіла про нові сти му ли та дже ре ла су час них
соціологічних досліджень у Європі. До повідач ка відзна чи ла пе рехід від “ве ли ких
кар тин”, що мали все о сяж ний ха рак тер у по яс ненні соціаль них про цесів, до
фраґ ментарності соціології сьо го ден ня, спри чи не ної кра хом ґло баль них про ектів
соціаль ної інже нерії та бра ком ува ги до унікаль них реґіональ них кон текстів з боку
творців “ве ли ких кар тин”. Отже, су часні порівняльні міжнаціональні досліджен ня
по кли кані вра ху ва ти ці особ ли вості, щоби звер ну ти ся до більш реалістич них спроб
по бу до ви “ве ли ких кар тин”.

Нас туп ним до повіда чем став рек тор Харківсько го національ но го універ си те ту
ім. В.Н.Ка разіна Віль Бакіров, який не що дав но очо лив Соціологічну асоціацію
Украї ни. Його вис туп був при свя че ний про бле мам функціону ван ня су час ної укр а -
їнської соціології, її ролі і ста ту су в дер жаві та гро мадській думці. Відзна чив ши
успіхи в діяль ності укр аїнських соціологів, зок ре ма мо ло до го по коління, він кон -
ста ту вав, утім, що вітчиз ня на соціологія має в под аль шо му зро би ти справді ва го мий
вне сок у роз ви ток Украї ни. При чи ни бра ку впли ву соціологічної на уки на суспільні
про це си до повідач вба чає в не а дек ват но му ста тусі соціології у гро мадській думці та
у став ленні політич ної еліти, яка ото тож нює соціологію з прак ти ка ми політич них
рей тинґів. Крім того, до повідач на го ло сив не без печність дис танціюван ня укр аїн -
ських соціологів як від вла ди, так і від на се лен ня Украї ни, не обхідність по шу ку
спільної мови з ними та ак тивніших дій у про па гу ванні своєї діяль ності.

Завіду вач ка ка фед ри соціаль них струк тур та соціаль них відно син Київсько го
національ но го універ си те ту ім. Та ра са Шев чен ка Ольга Ку цен ко та кож при вер ну -
ла ува гу при сутніх до ко мунікаційних про блем укр аїнської соціології, але вона зо се -
ре ди ла ся пе ре важ но на ко мунікаціях усе ре дині про фесійної соціологічної спільно -
ти. Си ту ація в су часній українській соціології, на дум ку Ольги Дмитрівни, відзна -
чається ри са ми пе ри ферійності, об тя же ної наслідка ми втрати на уко вих тра дицій.
Усклад нюється ця си ту ація дефіци том міжнаціональ них ко мунікацій, спри чи ню -
ва ним іноді мов ни ми бар’єрами. На га дав ши при сутнім історію склад ної та три ва лої
інсти туціоналізації соціології в Європі, Ольга Ку цен ко вис ло ви ла сподіван ня на по -
до лан ня про блем інсти туціоналізації в укр аїнсько му на уко во му співто ва ристві.

Про дов жи ла тему взаємодії соціології з інши ми суспільни ми підсис те ма ми
про фе сор ка ка фед ри соціології Інсти ту ту соціаль них наук (Одесь кий національ ний 
універ си тет ім. І.І.Меч нико ва) Ірина По по ва, яка нині ви ко нує об ов’яз ки го ло ви
комісії САУ з про фесійної ети ки соціоло га. Її до повідь була при свя че на, зок ре ма,
про бле мам публічності соціології, що ак ту алізу ва ли ся нині у світовій соціологічній
спільноті, про що свідчить, на прик лад, дис кусія, роз по ча та вис ту пом Пет ра Штом п -
ки на XVI Міжна род но му соціологічно му конґресі, що відбув ся у 2006 році. На го ло -
сив ши не обхідність спілку ван ня соціологів із ши ро кою ау ди торією та вла дою з
 метою по пу ля ри зації своїх ідей, Ірина Марківна звер ну ла ува гу на та кий важ ли вий
ас пект, як по ши рен ня важ ли вої для світо ро зуміння інфор мації се ред на се лен ня.
Таке ба чен ня надає соціології ста ту су дже ре ла знань за сто сов но не лише до управ -
лінських рішень, а й до роз в’я зан ня про блем по всяк ден но го існу ван ня зви чай ної
лю ди ни.

На талія Цим ба люк (про фе сор ка Київсько го національ но го універ си те ту ім.
Та ра са Шев чен ка) у своїй до повіді роз гля ну ла си ту ацію в соціології як на вчальній
дис ципліні. Проб ле ми вик ла дан ня соціології, на дум ку до повідач ки, по-пер ше, по -
ля га ють у тому, що зміст соціологічних курсів відстає від реалій су час но го жит тя,
від за вдань роз крит тя та по яс нен ня транс фор мацій, що відбу ва ють ся в суспільстві.
По-дру ге, суспільство досі не відчу ває дос тат ньою мірою по тре би в соціології.
По-третє, не до оцінюється соціалізу валь ний, світог ляд но-ви хов ний по тенціал со -
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ціо логії. Зреш тою, у бу денній свідо мості соціологія здебільше асоціюється тільки з
опи ту ван ням гро ма дської дум ки.

Бо рис На гор ний (завіду вач ка фед ри соціології Східно ук р аїнсько го національ -
но го універ си те ту ім. В.Даля, Лу ганськ) у своєму вис тупі звер нув ся до мо ло дих кон -
кур сантів, щоб на га да ти про ті уро ки, які за ли ши ла по собі На талія Паніна. Най пер -
шим уро ком, який дала нам На талія Вікторівна, на дум ку Бо ри са На гор но го, є те, що 
про фесіона лом, як і не пе ресічною осо бистістю, не мож на ста ти в один день, без
копіткої та са мовідда ної праці; опріч того, справжній про фесіонал має не цу ра ти ся
чор но вої ро бо ти. Що ж до осо бистісно го виміру цих уроків, то На талія Вікторівна,
бу ду чи незвичайною лю ди ною, ста ла ве ли кою подією в житті не тільки рідних і
близь ких, а й ба гать ох із тих, хто мав із нею суто фа хо ве спілку ван ня. Отже, за ко -
номірно, що саме її зу сил лям соціологія за вдя чує по я вою пер шо го в історії вітчиз ня -
ної соціо логічної на уки Ко дек су про фесійної ети ки соціоло га.

Далі вис ту па ла пред став ни ця Росії На талія Дьоміна (Вища шко ла еко но міч -
них та соціаль них наук, Мос ква). Де мо нстру ю чи співвідно шен ня ето су на уки й ето -
су іде о логії в соціологічній публіцис тиці у зв’яз ку зі спе цифікою струк ту ри та ких
ма теріалів, до повідач ка пре зен ту ва ла кон тент-аналіз ювілей них ста тей і ста тей-не -
кро логів у російських соціологічних жур на лах різних років. Так, етос російської
соціології, уособ лю ва ний у типі “ра дя нсько го соціоло га”, був невідрив но по в’я за -
ний з ето сом іде о логії. Нині тип “російсько го соціоло га” вже більшою мірою по в’я за -
ний із влас не на уко вою діяльністю, частіше відзна ча ють ся якості пе да го га та ора то -
ра, підкрес лю ють ся риси гро ма дя ни на, роз бу дов ни ка, став лен ня до соціології як до
за со бу зміни суспільства у кра щий бік.

На за вер шен ня сесії куль ту ро лог Ва дим Ску ратівський, вша но ву ю чи пам ’ять
На талії Паніної, виз нав, що повірив в існу ван ня соціології саме тоді, коли зустрівся
з Го ло ва хою та Паніною. За сло ва ми до повідача, у На талії Вікторівни був сек рет
аналітич но го клю ча, який до по ма гав зро зуміти, що відбу ва ло ся в суспільстві в дуже
скрут них умо вах існу ван ня. Підсу мо ву ю чи свій вис туп, Ску ратівський за кли кав
укр аїнських соціологів до роз роб лен ня соціології взаємоз бе ре жен ня.

Дру гу час ти ну чи тань очо ли ла завіду вач ка відділу соціаль ної пси хо логії Інсти -
ту ту соціології Оле на Злобіна. Учас ни ки кон фе ренції по зна йо ми ли ся з кра щи ми
мо ло ди ми соціоло га ми Украї ни та за слу ха ти їхні вис ту пи, що пре зен ту ва ли їхнє ро -
зуміння ста ну су час ної укр аїнської соціології, її тра дицій і май бут ньо го, про блем і
шляхів їх роз в’я зан ня.

Пер ше сло во з три бу ни на ле жа ло за ступ ни кові го ло ви кон кур сної комісії Со -
ціо логічно го цен тру ім. Н.В.Паніної Олек сан дрові Стегнію, який, роз повіда ю чи
 ауди торії про кон курс мо ло дих соціологів, відзна чив особ ли вості про ве ден ня цьо -
горічної зустрічі. За його сло ва ми, не дар ма кон курс з огля ду на його гро ма дя нське
зву чан ня но сить ім’я На талії Паніної. Про це свідчать, зок ре ма, по зиції мо ло дих
кон кур сантів, їхні вболіван ня з при во ду ролі соціології в на шо му суспільстві.

Пер шим з-поміж кон кур сантів вис ту пив Олек сандр Резнік (Інсти тут со ціоло -
гії НАНУ, Київ), який у своїй до повіді вис ло вив гли бо ку по ша ну до твор чої спад щи -
ни На талії Паніної, до кола на уко вих інте ресів якої по тра пи ли чи не всі зрізи відно -
син у на шо му суспільстві, що вмож ли ви ло ство рен ня об’єктив но го об ра зу соціаль -
ної дійсності. Зга дав ши історію ста нов лен ня укр аїнської соціології, зок ре ма участь
На талії Вікторівни в її інсти туціоналізації, він на го ло сив, що до на й ва гоміших її
внесків на ле жить про ект “Укр аїнське суспільство: моніто ринґ соціаль них змін”. Як
за ува жив мо ло дий соціолог, цей про ект, спри я ю чи ви яв лен ню соціологічних за -
конів суспільства у період суспільних пе ре тво рень, став осно вою ба гать ох ґрун тов -
них аналітич них досліджень.

Пред став ни ця Харківсько го національ но го універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна Світ -
ла на Ба бен ко, розмірко ву ю чи про суспільну зна чимість соціології, за зна чи ла що,
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опріч іншо го, соціаль на на ука є вкрай ціка вим за нят тям. Вона дає змо гу “роз чак ло -
ву ва ти” на вко лишній світ лю ди ни та по яс ню ва ти їй те суспільство, у яко му вона
існує.

Олег Демків (Львівський національ ний універ си тет ім. І.Фран ка) у своєму  ви -
ступі роз повів про ста нов лен ня соціологічної спільно ти у Львові й озна йо мив при -
сутніх із до сяг нен ня ми львівських на уковців. Розмірко ву ю чи про за дум про ве ден -
ня кон кур су мо ло дих соціологів, він вис ло вив дум ку, що такі за хо ди є не обхідним
еле мен том у роз вит ку соціології в Україні. Не оми нув О.Демків і про бле ми со -
ціологічної освіти в Україні, зро бив ши ак цент на дис онансі в діяль ності пе да -
гогічно го і на уко во го співто ва рис тва.

Пред став ник Інсти ту ту соціології НАНУ Андрій Зоткін окрес лив своє ба чен ня
твор чої спад щи ни На талії Паніної, за зна чив ши ба га тог ранність її досліджень, ре -
зуль та ти яких ста ли сти му ла ми до пізнан ня для мо ло дих соціологів у ба гать ох
соціологічних дис циплінах. Далі до повідач зо се ре див ся на ролі соціології в ро -
зумінні ста нов лен ня влад них еліт в Україні та їхньої взаємодії з на се лен ням краї ни.

Пред став ник Київсько го національ но го універ си те ту ім. Та ра са Шев чен ка
Сер гій Літвінов у своїй до повіді роз гля нув про цес інсти туціоналізації соціології в
Україні, який по час ти збігся із сис тем ни ми транс фор маціями укр аїнсько го су -
спільства. Су час ну вітчиз ня ну соціологію, на дум ку до повідача, мож на опи са ти в
ко ор ди на тах розбіжних по глядів на мож ливі фор ми її існу ван ня як опо зицію ака -
демічної та ко мерційної соціології. У цьо му кон тексті слід за зна чи ти, що На талія
Паніна док ла ла знач них зу силь для реалізації фун да мен таль них досліджень і вод -
но час чи ма ло зро би ла для узгод жен ня те о ре тич но го та емпірич но го рівнів соціоло -
гічно го знан ня.

Андрій Мель ни ков зі Східно ук р аїнсько го національ но го універ си те ту ім. В.Да -
ля (Лу ганськ), при свя тив ши свій вис туп роз ду мам сто сов но на уко вої твор чості На -
талії Паніної, зо се ре див ува гу на трьох важ ли вих ри сах цьо го ви дат но го соціоло га:
це — честь, про фесіоналізм та відчут тя на ступ ності на уко вих тра дицій. Крім того,
мо ло дий уче ний відзна чив, що ак ту альні ідеї, які зву ча ли з вуст стар ших колеґ на цій 
кон фе ренції, об го во рю ють ся нині в ши ро ких ко лах укр аїнських соціологів, а  ви -
сновки реалізу ють ся на прак тиці.

Нас туп ний до повідач, співробітник Харківсько го національ но го універ си те ту
ім. В.Н.Ка разіна, Олексій Мусієздов, звер нув ся до по глядів Мак са Ве бе ра, який
розрізняв соціологію як по кли кан ня і соціологію як про фесію. І хоча служіння іде а -
лам істи ни, доб ра, вдос ко на лен ня суспільства є ве ли ким імпуль сом до роз вит ку на -
уки, але, на дум ку до повідача, в науці про фесійність не менш важ ли ва, ніж по кли -
кан ня. А це ви ма гає пев ної на по лег ли вості, навіть бійцівських якос тей у взаємодії
соціології з інши ми підсис те ма ми суспільства.

Ще один пред став ник “де сят ки кра щих” — Мак сим Па ра щевін (Інсти тут соціо -
логії НАНУ) при свя тив свою до повідь низці інсти туціональ них і ме то до логічних
про блем су час но го ста ну соціології в Україні та пер спек ти вам її роз вит ку. Мо ло дий
соціолог відзна чив си ту ацію не сумірно го роз вит ку різних соціологічних на прямів,
по за як певні з них (на прик лад, соціологія села) втра ча ють на леж ний ста тус усе ре -
дині соціологічної спільно ти.

Вла дис лав Шер сто боєв (Харківський національ ний універ си тет ім. В.Н.Ка -
разіна) зро бив до повідь-пре зен тацію діяль ності сту д ентсько го на уко во го співто ва -
рис тва сво го універ си те ту, по кли ка но го ком пен су ва ти вади на вчаль но го про це су,
який не за вжди може за без пе чи ти не обхідни ми пізна валь ни ми тех но логіями мо ло -
дих спеціалістів. За умов упро вад жен ня Бо ло нської сис те ми, об ме жен ня за сто су -
ван ня лек то рської фор ми опіки й ав то ри тар но го управління сту ден та ми, сту д ент -
ська на уко ва спілка має спри я ти роз вит ку са мостійності у сту дентів та на бут тю про -
фесіоналізму.
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До повідь Світла ни Шос так із Гу манітар но го інсти ту ту Національ но го авіа -
ційно го універ си те ту (Київ) була остан ньою се ред вис тупів мо ло дих кон кур сантів.
Розмірко ву ю чи про мож ли вості світо ро зуміння на підставі соціології та філо софії,
кон кур сан тка звер ну ла ся до порівнян ня філо софії як кла сич ної му зи ки із соціоло -
гією як рок-му зи кою. Однак у будь-яко му разі, на дум ку С.Шос так, потрібне кри -
тич не мис лен ня, що дає змо гу ска за ти своє сло во в науці.

На ос та нок Оле на Злобіна за про си ла стар ших колеґ на ших кон кур сантів підсу -
му ва ти по чу те та зро би ти вис нов ки. Ірина По по ва звер ну ла ся до кон кур сантів, на -
го ло шу ю чи тісний взаємоз в’я зок про фесіоналізму і твор чо го на тхнен ня в ро боті
соціоло га й за кли ка ла не за бу ва ти про до сяг нен ня укр аїнської соціології ми ну ло го,
які за ли ши ли ся у спа док мо ло дим.

Юрій Яко вен ко (Київський національ ний універ си тет ім. Та ра са Шев чен ка),
як го ло ва кон кур сної комісії Соціологічно го цен тру ім. Н.В.Паніної, роз повів про
діяльність кон кур сної комісії в кон тексті си ту ації у су час но му світі, який увійшов у
XXI століття під зна ком ри зиків. Отже, нове століття має ста ти століттям за побіган -
ня ри зи кам че рез ро зуміння тих не без пек, які несе в собі сама лю ди на. Тому соціо -
логію, за сло ва ми Ю.Яко вен ка, мож на виз на чи ти як на уку про ри зи ки, що їх люди
ство рю ють одні одним.

Вру чен ню премії пе ре мож цям кон кур су пе ре ду ва ли вис ту пи-привітан ня мо ло -
дим соціоло гам ди рек то ра Інсти ту ту філо софії НАНУ ім. Ско во ро ди Ми рос ла ва
По по ви ча (Київ) і го лов но го ре дак то ра га зе ти “День” Ла ри си Івши ної (Київ).

Сім учас ників кон кур су от ри ма ли по чесні дип ло ми пе ре можців пер шо го туру.
Світла на Ба бен ко та Андрій Зоткін поділили дру ге місце, от ри мав ши премії та
срібні ме далі із зоб ра жен ням профілю На талії Паніної та ви кар бу ва ни ми на них
сло ва ми “ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ”. Кра щим мо ло дим соціоло -
гом 2007 року було виз на но Оле га Демківа зі Льво ва, який от ри мав пер шу премію та
зо ло ту ме даль. Пам ’ятні ме далі було вру че но та кож чле нам кон кур сної комісії та
осо бам, які до по ма га ли про ве ден ню кон кур су.

Після уро чис тої це ре монії на го род жен ня гості й учас ни ки кон фе ренції ста ли
гля да ча ми при свя че ної пам ’яті На талії Паніної по е тич но-му зич ної ком по зиції у ви -
ко нанні за слу же но го ар тис та Украї ни Ігоря Славінсько го та ак то ра Бо ри са Бель -
сько го у суп ро воді квар те ту “Ме га бас”.

ТИМОФІЙ БРІК,
соціолог відділу історії, теорії та ме то до логії соціології ІС НАНУ
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