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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Другі міжна родні соціологічні чи тан ня пам ’яті Н.В.Паніної
“Соціологія і суспільство сьо годні”

10 груд ня — Міжна род ний день за хис ту прав лю ди ни, день на род жен ня ви дат -
но го укр аїнсько го соціоло га На талії Вікторівни Паніної й дата про ве ден ня щорічної 
кон фе ренції “Соціологічні чи тан ня пам ’яті Н.В.Паніної”.

Про ве ден ня кон фе ренції пе ре тво ри ло ся на доб ру тра дицію для укр аїнської
соціологічної спільно ти. 10 груд ня 2008 року в Інсти туті соціології НАНУ (Київ)
відбу ли ся вже другі міжна родні соціологічні чи тан ня пам ’яті Н.В.Паніної. На по -
ряд ку ден но му кон фе ренції — тра диційне уро чис те на го род жен ня пе ре можців що -
річно го кон кур су “Кра щий мо ло дий соціолог року”.

“Соціологічні чи тан ня пам ’яті Н.В.Паніної” — це не про сто на уко ве зібран ня. З
од но го боку, це кон фе ренція, яку про во дять на на й ви що му на уко во му рівні за участі 
провідних соціологів Украї ни, Євро пи, Америки, а з іншо го — живе спілку ван ня
різних по колінь соціологів. Для досвідче них соціологів — це мож ливість по чу ти го -
ло си вче них-по чатківців, для мо ло дих — мож ливість поспілку ва ти ся зі свої ми відо -
ми ми колеґами, дізна ти ся про оцінку своєї ро бо ти, по ста ви ти за пи тан ня, а мож ли во, 
й вис ло ви ти не зго ду зі свої ми стар ши ми колеґами з при во ду тих чи тих про блем.
Крім цілей, за зви чай при та ман них будь-якій на уковій кон фе ренції, ме тою цієї кон -
фе ренції є руй ну ван ня бар’єрів між по коління ми вче них, по до лан ня сте ре о типів,
по шук но вих ідей і лю дей. Го лов ни ми кри теріями Соціологічних чи тань пам ’яті
Н.В.Паніної є на уко ва честь, гідність і про фесіоналізм, що і ста но вить на й ви щу
цінність цьо го зібран ня вче них.

Звер та ю чись до учас ників кон фе ренції із вступ ним сло вом, ди рек тор Інсти ту ту
соціології НАНУ Ва лерій Во ро на відзна чив ва го мий вне сок На талії Паніної у
вимірю ван ня соціаль ної ре аль ності. Лише не ве ли кою час ткою цьо го внес ку є со -
ціаль ний моніто ринґ, упро вад же ний На талією Вікторівною, кот рий і досі слу гує
надійним підґрун тям вив чен ня укр аїнсько го суспільства. Ва лерій Во ро на вис ло вив
надію, що се ред учас ників кон фе ренції чи ма ло послідов ників роз ро бок На талії
Паніної.

Віль Бакіров, рек тор Харківсько го універ си те ту, пре зи дент Соціологічної асо -
ціації Украї ни звер нув ся до при сутніх із привітан ням від імені САУ. Всіх при сутніх
до повідач на звав свідка ми ви ник нен ня чу до вої тра диції — зби ра ти ся 10 груд ня, на
день на род жен ня На талії Паніної й діли ти ся но ви ми дум ка ми, іде я ми, на пра цю ван -
ня ми. Розмірко ву ю чи про місію соціології, Віль Бакіров вис ло вив дум ку, що со -
ціологія — це єдина із соціаль них наук, що праг не не об ме жу ва ти ся по вер хо вим
аналізом явищ і про цесів, а про ни кає в гли бинні за ко номірності соціаль них про -
цесів і струк ту ри соціуму. І цю місію соціології, це над зав дан ня соціології про -
повіду ва ла у своїх пра цях і твор чо му житті На талія Паніна.

Далі ес та фе ту привітань підхо пив Во ло ди мир Ма гун, завіду вач сек то ру Інсти -
ту ту соціології РАН. Роз повіда ю чи про співпра цю Росії й Украї ни, про спільні про -
ек ти, Во ло ди мир Ма гун за зна чив, що з укр аїнської сто ро ни таку співпра цю за про ва -
ди ла саме На талія Паніна. Російський колеґа на го ло сив по зи тивні тен денції в роз -
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вит ку співпраці між російськи ми й укр аїнськи ми соціоло га ми і вис ло вив надію на
те, що спільни ми зу сил ля ми вчені-суспільствоз навці впо ра ють ся із будь-яки ми
кри зо ви ми си ту аціями в суспільстві.

Пер шим із до повіддю вис ту пив Іван Се леньї, про фе сор Єльсько го універ си те -
ту, член Американської ака демії мис тецтв і наук. Про фе сор пред ста вив до повідь на
тему “Варіації по стко муністич но го капіталізму”, в якій роз гля нув пи тан ня зміни
сис те ми роз поділу в суспільстві. Іван Се леньї за зна чив, що в краї нах Східної Євро -
пи еко номіка ста ла рин ко вою, а сис те ма роз поділу за ли ши ла ся соціалістич ною.
Проб ле ма, що ціка ви ла до повідача, — як мож на ре фор му ва ти сис те му роз поділу,
щоби вона відповідала рин ковій капіталістичній еко номіці. На його дум ку, слід
ство ри ти сис те му, яка здат на за без пе чи ти нуж ден них, бідних і вмож лив лює са мо за -
без пе чен ня тим, хто може себе за без пе чи ти.

До повідь Івана Се леньї — це час ти на його відо мої книж ки “По бу до ва капіта -
лізму без капіталістів”. У меж ах кон фе ренції відбу ла ся пре зен тація цієї кни ги, впер -
ше пе ре кла де ної російською мо вою за на уко вою ре дакцією О.Ку цен ко і ви да ної
спільно Інсти ту том соціології НАНУ і Харківським національ ним універ си те том
ім. В.Н.Ка разіна 2008 року.

До повіді на ступ них учас ників були про ни зані по шу ка ми соціологією са мої
себе. До повідачі в різних фор мах і з різних боків роз гля да ли світог лядні, життєво
важ ливі для соціологів пи тан ня. Скажімо, чи потрібна соціологія суспільству? Що
може і що по вин на або не по вин на да ва ти соціологія суспільству? Чи має соціологія
бути публічною? Як за ува жив один із учас ників кон фе ренції, Пав ло Кутуєв, на -
уковці з різних ге ог рафічних поясів, за зда легідь не узгод жу ю чи своїх до повідей, за -
тор кну ли одна кові теми, що свідчить про важ ливість і ак ту альність цих тем для су -
час ної соціології.

Пал Та маш, ди рек тор Інсти ту ту соціології Академії наук Угор щи ни, вис ту пив
із до повіддю “По раз ка “публічних соціологів” у по стко муністич но му суспільстві —
це по раз ка публічної соціології тут і за раз?”. У своїй до повіді Пал Та маш по ру шив
пи тан ня: чи вар то порівню ва ти ака демічну і публічну соціологію? Відповіда ю чи на
це пи тан ня, Пал Та маш так опи сав стан соціології від 1990-х років до нинішньо го
дня. 1990-ми ро ка ми то чи ла ся бо роть ба різних дис циплін за ува гу еліти. Різні
 дисципліни про по ну ва ли своє по яс нен ня ре аль ності — політо логічне, еко номічне,
куль ту ро логічне, соціологічне. До повідач об раз но на звав це “міждис ципліна рним
рин ком”. Еліта “при хо дить на цей ри нок” і “купує” таке по яс нен ня ре аль ності, яке їй
спо до ба ло ся найбільше. Най частіше ку пу ва ли політо логічне й еко номічне, тоді як
соціологічне по яс нен ня ре аль ності “не ку пу ва ло ся”. Але зго дом по яс нен ня “ку пів -
лі” не вип рав да ли себе. І за раз, коли це уяв ни ло ся, у соціології є мож ливість за я ви ти
про себе, за про по ну вав ши своє, соціологічне по яс нен ня ре аль ності.

Ще одна важ ли ва дум ка до повідача сто су ва ла ся того, що в соціології уви раз ни -
ло ся зне ва жан ня прак тич них пи тань, яки ми, на дум ку вче но го, вона має ак тив но за -
й ма ти ся. Нап рик лад, пря мим об ов’яз ком соціоло га, який живе в суспільстві, що
транс фор мується, є вив чен ня цих транс фор мацій.

Сергій Макеєв, завіду вач відділу соціаль них струк тур Інсти ту ту соціології
НАНУ, на про дов жен ня роз думів сто сов но місії соціології і соціоло га, вис ту пив із
до повіддю “Що озна чає бути соціоло гом”. На го ло сив ши, що соціологія — муль ти па -
ра диг маль на на ука, що пер ма нен тно ди фе ренціюється, до повідач за зна чив, що дати
ви чер пну відповідь на по став ле не за пи тан ня до волі важ ко. Не пре тен ду ю чи на істи -
ну в останній інстанції, він дав влас не виз на чен ня соціології та соціоло га. С.Макеєв
виз на чив соціологію як мову, за сто со ву ю чи яку ті, хто нею во лодіє, на ма га ють ся з’я -
су ва ти, що яв ля ють со бою спос те ре жу вані об’єкти та про це си. А бути соціоло гом
сьо годні, на дум ку Макеєва, озна чає во лодіти яко мо га більшою кількістю со ціо -
логічних говірок і зна ти ево люцію, що відбу вається в їхніх пра ви лах.
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Ольга Ку цен ко, завіду вач ка фед ри Київсько го національ но го універ си те ту ім.
Та ра са Шев чен ка, вис ту пи ла із до повіддю “Суспільство і соціологічна інтер венція:
від функціональ них ро лей до інверсії суб’єкта й об’єкта?”. У своїй до повіді Ольга
Ку цен ко по ру ши ла кон че важ ли ве для всіх соціологів пи тан ня: що і як мо жуть ро би -
ти соціоло ги, щоб бути потрібни ми в су час но му мінли во му світі? До повідач ка
окрес ли ла чо ти ри стра тегії, уґрун то вані на двох на пря мах, — ака демічної та пуб -
лічної соціології. Пер ша стра тегія — йти пе ревіре ним шля хом мейнстри му. Це
очіку валь на стра тегія — поки но вий про цес або яви ще не на бу де ви ди мих форм, здо -
бут тя знан ня про ньо го за вжди об тя жу ва ти меть ся за гро зою не а дек ват ності. На дум -
ку Ку цен ко, нор ма тивність за хи щає від не а дек ват ності, але при цьо му зни жує ев -
рис тичність на уки. Дру га стра тегія — спря мо ву ва ти зу сил ля на вив чен ня окре мих,
но вих явищ і про цесів, що на за гал по в’я за не із творчістю. Тре тя стра тегія пе ре дба -
чає за глиб лен ня в себе, точніше — за глиб лен ня в соціологію. Це соціологія для
соціологів як знан ня втаємни че них. І чет вер та стра тегія — стра тегія, по в’я за на із
публічною соціологією, на прик лад стра тегія, яку про повідує Майкл Бу ра вой. Ця
стра тегія зорієнто ва на на пізнан ня про блем окре мих груп лю дей і роз в’я зан ня цих
про блем че рез публічність.

Як за зна чи ла до повідач ка, соціологія не може замінити функції гро ма дя нсько -
го суспільства. Але вона може вбу до ву ва ти ся в ньо го, над а ю чи своє ек спер тне
 знання.

Вибір стра тегії — це пи тан ня амбіцій соціологів, відповідаль ності їх пе ред
суспільством, дер жа вою і, зреш тою, пе ред са ми ми со бою і на ступ ни ми по коління ми
соціологів. На дум ку Ольги Ку цен ко, мета су час ної соціології — це пізнан ня су час -
но го суспільства в його ви ди мо му ба га то манітті, а та кож про гно зу ван ня сце нарію
роз вит ку цьо го суспільства. Такі амбіції слаб ко підкріплю ють ся сис те мою со ціо -
логічної освіти, на го ло си ла до повідач ка, і за кли ка ла всіх при сутніх до ево люційно -
го ре фор му ван ня сис те ми соціологічної освіти, особ ли во за кцен ту вав ши пер спек -
тивність со ю зу соціології та ма те ма ти ки.

За вер шив серію до повідей-мірку вань про роль соціології в суспільстві про фе -
сор Національ но го пе да гогічно го універ си те ту ім. М.П.Дра го ма но ва Пав ло Кутуєв, 
який вис ту пив із до повіддю “Соціологія, дер жа ва, суспільство”. Спи ра ю чись на
ідею дослідниць кої про гра ми “Дер жа ва, що сприяє роз вит ку”, до повідач за кли кав
на уко ву спільно ту до пе ре осмис лен ня і пе ре оціню ван ня ролі дер жа ви в сти му лю -
ванні й управлінні соціаль ни ми змінами. Як про де мо нстру вав досвід Східної Азії,
зок ре ма повоєнне підне сен ня Японії, а та кож бур хли вий роз ви ток “азійських тиг -
рів”, за на яв ності в дер жа ви пев них ха рак те рис тик цей інсти тут зда тен успішно ви -
ко рис то ву ва ти світову кон ’юн кту ру та внутрішні ре сур си для сти му лю ван ня роз -
вит ку й мо дернізації національ них суспільств. Клю чо ви ми ха рак те рис ти ка ми дер -
жа ви, що сприяє роз вит ку, є ав то номія за од но час ної вкоріне ності дер жа ви у су -
спільстві.

До повідач за кли кав соціологічну спільно ту ви ко ну ва ти кри тич но-про світ -
ниць ку функцію, інфор му ю чи політич ний істеблішмент про по тенційні функції
дер жа ви в сти му лю ванні роз вит ку суспільства (док ладніше про ці ідеї ав то ра мож на 
дізна ти ся з його книж ки “Теорія соціаль них змін”, 2008).

Інсти тут соціології готує до ви дан ня книж ку за ре зуль та та ми кон фе ренції із по -
вни ми тек ста ми всіх вис тупів.

Якщо у першій по ло вині дня ува га учас ників кон фе ренції була при ку та до
провідних укр аїнських і за кор дон них соціологів, то дру га по ло ви на була при свя че -
на мо ло до му по колінню соціологів. Під керівниц твом Олек сан дра Стегнія, про -
відно го на уко во го співробітни ка Інсти ту ту соціології НАНУ, про й шов круг лий стіл 
за участі як мо ло дих кон кур сантів, так і провідних соціологів. Мо лоді вчені, роз -
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мірко ву ю чи сто сов но того, чи потрібні соціологія і суспільство одне од но му, дис ку -
ту ва ли зі свої ми стар ши ми колеґами.

Далі На талія Чер ниш, завіду вач ка ка фед ри Львівсько го національ но го універ -
си те ту ім. Івана Фран ка, вис ту пи ла з до повіддю “Єдність че рез ба га то маніття: су -
час ний стан мо ло дої укр аїнської соціології” та в уза галь не но му виг ляді окрес ли ла
зміст і оцінила рівень робіт кон кур сантів.

Ро бо ти мо ло дих соціологів оціню ва ла кон кур сна комісія у складі провідних
соціологів Украї ни — пред став ників різних на вчаль них за кладів, ака демічних і
дослідниць ких інсти тутів та інших соціологічних організацій. Усі 13 робіт, под а них
на кон курс, були ви со ко оцінені кон кур сною комісією. Комісія відзна чи ла до волі
ви со кий рівень робіт, тому всі кон кур сан ти були відзна чені дип ло ма ми учас ни ка
кон кур су (на прикінці на ве де но теми робіт, под а них на кон курс).

Ви щи ми на го ро да ми кон кур су є одна зо ло та і дві срібні ме далі із ви кар бу ва ним
профілем На талії Паніної і сло ва ми “ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ”.

Сергій Дембіцький і Те тя на Бу рей чак поділили дру ге місце, здо був ши срібні
ме далі та премії.

Най кра щим мо ло дим соціоло гом 2008 року виз на но Івана Ко лодія, аспіран та ка -
фед ри політич ної соціології Харківсько го національ но го універ си те ту ім. В.Н.Ка -
разіна.

Окре мо кон кур сна комісія відзна чи ла Олексія Мусієздо ва, який от ри мав
 пам’ят ну ме даль.

У по точ но му році крім премії імені На талії Паніної було за сно ва но премію імені 
Ірини По по вої. Премія має на зву “За найбільшу соціаль но-прак тич ну зна чимість”.
Во ло да ря ми цієї премії ста ли два кон кур сан ти — Олек сандр Резнік і Сергій
 Крижний.

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 те ат ралізо ва но го вис ту пу у ви ко нанні про фесійних ак торів. Саме так
кон фе ренція за вер шується вже не впер ше, що до пов нює ат мос фе ру на уко вої твор -
чості й сво бо ди.

Ро бо ти учас ників кон кур су “Мо ло дий соціолог року”

Т.Бу рей чак, кан ди дат соціологічних наук ка фед ри історії і теорії соціології
Львівсько го національ но го універ си те ту ім. Івана Фран ка “Ко мо дифіко ва не тіло:
дис кур си тілес ності в українській рек ламі”

С.Дембіцький, аспірант відділу історії, теорії та ме то до логії соціології Інсти ту ту
соціології НАН Украї ни “Те о ре тич на валідність вимірю валь ної про це ду ри і зсув да -
них у соціологічно му дослідженні”

І.Ко лодій, аспірант ка фед ри політич ної соціології Харківсько го національ но го
універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна “Се редній клас, де мок ра тичні цінності та політичні
пре фе ренції: до і після по ма ран че вої ре во люції”

С.Криж ний, аспірант ка фед ри політич ної соціології Харківсько го національ но -
го універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна “Пов сяк денність пер ших місяців оку пації Хар ко ва
(осінь 1941 — вес на 1942) в усних свідчен нях і біографічних до ку мен тах (у кон тексті 
соціологічно го вив чен ня яви ща цивільно го ко ла бо раціонізму)”

О.Ла но вен ко, асис тент ка фед ри соціології і соціаль ної ро бо ти При а зо всько го
дер жав но го технічно го універ си те ту (м. Маріуполь) “Ду хов но-куль тур ний по тен -
ціал лю ди ни і мож ли вості соціаль ної ро бо ти”

С.Літвінов, кан ди дат соціологічних наук, провідний спеціаліст мар ке тин го вої
агенції “IRS” “Ви ко рис тан ня по нят тя віднос ної по хиб ки оціню ван ня для об чис лен -
ня вибірки із ге не раль ної су куп ності з ма лою час ткою озна ки”
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Л.Ма лес, кан ди дат соціологічних наук, док то рант, до цент ка фед ри історії і
теорії соціології Київсько го національ но го універ си те ту ім. Та ра са Шев чен ка “Фо -
тог рафія в соціологічних дис циплінах”

А.Мель ни ков, асис тент ка фед ри соціології Східно ук р аїнсько го національ но го
універ си те ту ім. В.Даля “Проб лем не поле ек зис тенціаль ної соціології”

А.Мусієздов, кан ди дат соціологічних наук, до цент ка фед ри історії і теорії куль -
ту ри Харківської дер жав ної ака демії “Від міфу до дис кур су: до по ста нов ки про бле -
ми те ма тич них кон текстів”

А.Осип чук, аспіран тка, стар ший вик ла дач ка фед ри соціології Національ но го
універ си те ту “Києво-Мо ги ля нська ака демія” “Теорія мор фо ге не зу Марґарет Арчер
як спро ба син те зу “струк ту ра-аґентність”

М.Па ра щевін, кан ди дат соціологічних наук, на уко вий співробітник Інсти ту ту
соціології НАНУ “Ґло балізація і куль ту ра: го мо генізація чи ди фузія?”

О.Резнік, кан ди дат соціологічних наук, на уко вий співробітник Інсти ту ту
соціології НАНУ “Стилістичні озна ки суспільно-політич них прак тик на се лен ня
Украї ни і чин ни ки їх фор му ван ня”

С.Хут ка, стар ший вик ла дач ка фед ри соціології Національ но го універ си те ту
“Києво-Мо ги ля нська ака демія” “Проб ле ма вимірю ван ня рівня соціаль ної адап тації
осо бис тості: виз на чен ня клю чо во го інди ка то ра”

ТЕТЯНА НІКІТІНА,
соціолог відділу теорії, історії та ме то до логії соціології ІС НАНУ,

аспіран тка Київсько го національ но го універ си те ту ім. Та ра са Шев чен ка

Соціологічний центр імені Н.В.Паніної ого ло шує кон курс
“Кра щий мо ло дий соціолог року-2009”

Учас ни ки кон кур су по винні мати по вну вищу освіту (або ступінь ба ка лав ра) та
вік до 35 років включ но (ста ном на 10 груд ня 2009 року).

Ла у ре а ти кон кур су за ви со кий про фесіоналізм, честь та гідність у їхній фа ховій
та гро мадській діяль ності от ри му ють:

пер ше місце — премію (2500 грн) та зо ло ту ме даль;
два дру гих місця – премії (по 1250 грн) та срібні ме далі.

Підста вою для участі в кон курсі є одна на уко ва ро бо та номіна нта без співав -
торів у виг ляді статті в жур налі/збірни ку ста тей або у виг ляді розділу мо ног рафії.
Ця ро бо та має бути опубліко ва ною в офіційно зареєстро ва но му укр аїнсько му або
іно зем но му ви данні у дру ко ва но му чи елек трон но му виг ляді; від мо мен ту пуб -
лікації (тоб то від дати, коли ви дан ня було підпи са но до дру ку) має ми ну ти не менш
як один місяць і не більш як три роки. Ро бо ти, які вже були премійо вані за меж ами
уста но ви її ви ко нан ня, не при й ма ють ся до роз гля ду. По дан ня до ку ментів для участі
в кон курсі здійснюється до 10 ве рес ня 2009 року включ но.

До роз гля ду кон кур сної комісії слід над си ла ти елек тронні фай ли:
– украї но мов ний або російсько мов ний варіант тек сту на уко вої ро бо ти з по -

зна чен ням вихідних да них публікації;
– дві ре ко мен дації на уковців, один із яких об ов’яз ко во має бути чле ном Со -

ціологічної асоціації Украї ни;
– CV, в яко му не обхідно за зна чи ти: ПІП номіна нта, по што ву й елек трон ну ад -

ре су і те ле фон, відо мості про освіту і досвід ро бо ти, пе релік публікацій;
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– есе (об ся гом не більш як 10000 знаків) на тему “Соціолог між виз нан ням і
по кли кан ням”. На кон курс мож на под а ва ти та кож есе, при свя че не на уковій
спад щині Н.В.Паніної.

До ку мен ти над си ла ти при кріпле ни ми фай ла ми на елек трон ну по шту
panina-fund@rambler.ru з поміткою “на кон курс”.

Кон курс робіт про хо дить у два тури.
Пер ший тур кон кур су три ває з 10 ве рес ня до 30 жов тня. У пер шо му турі кон кур -

су ро бо ту кож но го номіна нта чи та ють не менш як 3 чле ни кон кур сної комісії. Пе -
релік робіт, до пу ще них до дру го го туру, опри люд нюється на елек тронній сторінці
САУ до 30 жов тня.

Дру гий тур три ває від 1 лис то па да до 1 груд ня. У дру го му турі ро бо ти но -
мінантів чи та ють всі чле ни кон кур сної комісії. Кон кур сна комісія виз на чає 10 на й -
кра щих робіт, пред став ле них у дру го му турі кон кур су, й ухва лює рішен ня про при -
суд жен ня премій та ме да лей ім. Н.В.Паніної до 1 груд ня. Де сять ох номінантів, чиї
ро бо ти виз нані на й кра щи ми, за про шу ють до участі в соціологічних чи тан нях і в
уро чистій це ре монії вру чен ня премій та ме да лей ім. Н.В.Паніної.

Вру чен ня премій і ме да лей при уро чується до дня на род жен ня Н.В.Паніної —
10 груд ня.

У рам ках кон кур су відбу вається вру чен ня Спеціаль ної премії імені І.М.По по -
вої за ро бо ту, що має найбільшу соціаль но-прак тич ну зна чущість. Розмір премії
дорівнює розміру премії за дру ге місце.

Соціологічний центр ім. Н.В.Паніної
01021, Украї на, м. Київ, вул. Шов ко вич на, 12, к. 313
Тел. (044) 255-60-65
Елек трон на по шта: panina-fund@rambler.ru
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