
Уче на рада ухва ли ла рішен ня про те, щоби пи тан ня, роз гля ду вані на її роз ши ре -
но му засіданні, частіше об го во рю ва ли ся, зок ре ма й на Бюро відділен ня історії, філо -
софії та пра ва НАН Украї ни.

Підго ту вав кан ди дат філо со фських наук
 КИРИЛО ГРИЩЕНКО

V Міжна родні соціологічні чи тан ня
пам ’яті Н.В.Паніної

10 груд ня 2011 року відбу ли ся V Міжна родні чи тан ня пам ’яті ви дат но го укр а -
їнсько го соціоло га На талії Вікторівни Паніної “Соціаль на ре альність: фан тазії та
знан ня”, а та кож було підби то підсум ки кон кур су “Кра щий мо ло дий соціолог ро -
ку-2011”.

За п’ять років про ве ден ня кон фе ренції цей день став доб рою тра дицією для
 української соціологічної спільно ти, яка рік у рік зби рається в стінах Інсти ту ту
соціології НАН Украї ни, щоби відда ти да ни ну твор чо му внес ку На талії Вікторівни
в роз ви ток укр аїнської соціології та при лу чи ти до ака демічно го на уко во го дис кур су
мо ло дих соціологів. Тема чи тань була при свя че на од но му із на й дис кусійніших пи -
тань су час ної соціології — ро зумінню сут ності та шляхів пізнан ня соціаль ної ре аль -
ності.

Актуалізо вані сьо годні на укові дис кусії сто сов но дуалізму суб’єктивістських і
об’єктивістських підходів в інтер пре тації соціаль ної ре аль ності спо ну ка ють до ком -
плек сно го роз гля ду цьо го по нят тя. І саме на вко ло ньо го ви бу до ву вав ся на уко вий
дис курс як мо ло дих, так і більш досвідче них соціологів. За тра дицією відкри вав
кон фе ренцію ди рек тор Інсти ту ту соціології НАНУ В.М.Во ро на. Звер та ю чись до
при сутніх зі вступ ним сло вом, Ва лерій Ми хай ло вич на го ло сив, що тема кон фе -
ренції ак ту аль на за вжди, особ ли во для “суспільствоз навців”, оскільки “ніхто так не
за ну рюється у фан тазії, як люди, котрі вив ча ють різно манітні ас пек ти гро ма дсько го
жит тя”, і тут кон че важ ли во ро зуміти, чим має за й ма ти ся соціолог, чітко усвідом лю -
ю чи грань між на уко вим знан ням і фан тазіями. Цю ідею у своєму віталь но му слові
роз ви нув Пре зи дент Соціологічної асоціації Украї ни В.Н.Бакіров, відзна чив ши,
що пе рехід соціології в поле точ но го на уко во го знан ня по тре бує син те зу пізна валь -
них тех но логій. І цей ме то до логічний син тез стає на й важ ливішим за вдан ням на уко -
во го по шу ку для мо ло дих соціологів.

На про дов жен ня мірку вань про соціаль ну ре альність при сутніх привітав ди рек -
тор Інсти ту ту філо софії ім. Г.С.Ско во ро ди НАНУ М.В.По по вич. За його сло ва ми,
го лов ним на шим за вдан ням є ро зуміння того, “що у світі без по се ред ньо існує і що
може бути”. Ці сло ва слу гу ють своєрідним про ло гом до на уко вих дис кусій з при во -
ду співвідно шен ня фан тазії і знан ня у спро бах по яс ни ти соціаль ну ре альність.

До повідь ди рек то ра Інсти ту ту соціології АН Угор щи ни Пала Та ма ша яс кра во
про де мо нстру ва ла двоїстість про чи тан ня соціаль ної ре аль ності з точ ки зору ме та -
фор, соціаль но-суспільних фан тазій і ве рифіко ва но го на уко во го знан ня для більш
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ба га тог ран ної інтер пре тації суспільно го жит тя. До повідь була при свя че на до слi -
джен ню де мок ратії у по стра дя нсько му про сторі:

“У су часній науці для оціню ван ня рівня “де мок ратії” ви ко рис то ву ють різні ме -
то ди ки і сис те ми по каз ників, але в ре зуль таті, на підставі різно манітних про це дур
аналізу от ри муємо сьо годні той са мий вис но вок — про цес де де мок ра ти зації по стра -
дя нських суспільств. І при чи ною цьо го є дуалізація суспільства”. Су час не су -
спільство, на дум ку Та ма ша, скла дається із двох сек торів: пер шо го, в який вхо дить
еліта знан ня, працівни ки міжна род них струк тур; і дру го го, “не су час но го” сек то ру,
що пре зен тує “не ви со ко оп ла чу вані” сфе ри діяль ності, із “не су час ни ми умо ва ми
праці”. Цей дуалізм зу мов лює ак тивізацію впли ву од но го сек то ру й на по лег ли ву
мінімізацію впли ву іншо го, що по збав ляє його будь-яких про явів про тес ту. Та ким
чи ном, ство рюється бе заль тер на тив ний про стір реалізації стра тегій пер шо го сек то -
ру — мо дерністів, що бе руть участь у су час них міжна род них фор мах соціаль них
відно син, на про ти ва гу ло калістам, які не ма ють ви хо ду на міжна род ний рівень і
кон тро лю ють свій окре мий фраґмент соціаль них ре сурсів. Крім цьо го Пал Та маш
вирізняє “сек тор пе ре мо же них”, яких поділяє на но вий робітни чий клас і мар -
ґіналів, “не ак тивні ве рстви на се лен ня”, що ста нов лять суттєву час ти ну по стко -
муністич них суспільств.

О.В.Резнік про дов жив про бле ма ти ку суспільств, що транс фор му ють ся, у своїй
до повіді про ма сові на строї і соціаль ну по ведінку в пе рехідних суспільствах. По -
двійна інсти туціоналізація пе рехідних суспільств на кла дає відби ток на соціальні
відно си ни, бо додає в емоційно-оцінні суд жен ня ви со кий неґативізм і пе симізм.
Іноді ці на строї відрізня ють ся від ре аль ної си ту ації, що при зво дить до не мож ли -
вості об’єктив но го оціню ван ня норм і ціннос тей, яки ми реґулю ють ся різні сфе ри
соціаль но го жит тя.

Ра зом із тим у не стабільно му суспільстві, де ціннісно-нор ма тив на сис те ма за -
знає руй нації, ви ни кає стан аномії, коли су купність чин ників по ведінки зву жується
до особ ли вос тей свідо мості індивідів. У ме то до логічно му ас пекті по яс нен ня со -
ціаль них фе но менів у пе рехідних суспільствах по тре бує моніто ринґових порів -
няль них досліджень для ви яв лен ня уста ле них мо де лей по ведінки пев них груп.

Своєю чер гою, про бле ма вив чен ня тен денцій ціннісних змін у порівняль них
моніто ринґових досліджен нях ста ла цен траль ною в до повіді О.М.Ба лакірєвої, кот -
ра по ру ши ла пи тан ня про те, що об’єднує Євро пу і наскільки ве ли кою є варіа -
тивність між краї на ми.

Слід за зна чи ти, що вель ми різні, на пер ший по гляд, вис ту пи об’єднує ідея
склад ності, не одноз нач ності й ба га то ли кості соціаль ної ре аль ності в усіх її про я вах.
Щоб зро зуміти соціальні про це си, ча сом дуже важ ко ке ру ва ти ся одни ми лише за ко -
на ми об’єктив но го знан ня, не вда ю чись до уяви, ме та фор і при пу щень, тому цілком
вик лю чи ти із соціологічно го знан ня фан тазію не мож ли во. Про те важ ли во усвідом -
лю ва ти “межі фан тазійно го” в на уко во му знанні при вив ченні соціаль ної ре аль -
ності.

Тему відок рем лен ня фан тазії від знан ня в інтер пре тації соціаль ної ре аль ності
про дов жив у своєму вис тупі П.В.Кутуєв, кот рий на го ло сив, що про бле ма фан тазії
в інтер пре тації ак ту алізується, якщо под и ви ти ся на соціаль ну ре альність з істо рич -
ної дис танції та в іде о логічно му кон тексті. Ми му си мо усвідом лю ва ти на явність
і деологічно го еле мен та в на шо му мис ленні як не ми ну чо го, на ма га ти ся його іден ти -
фіку ва ти й ура хо ву ва ти при кон цеп ту алізації соціаль ної ре аль ності.

Якщо відволікти ся від змісту вис тупів, вик ла ду го лов них тез учас ників, то
хотілося б відзна чи ти го лов не — уже п’я тий рік поспіль у цей день ми не лише зга -
дуємо вне сок На талії Вікторівни в соціологічну на уку і куль ту ру про фесійно го
знан ня, ці чи тан ня зму шу ють нас за мис ли ти ся над тим, що вже зроб ле но в со -
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ціології, які про бле ми пе ред нами сто ять, і з пев ною са мо реф лексією под и ви ти ся на
соціологію і своє місце в ній. Про це йшло ся, зок ре ма, у до повіді Б.Г.На гор но го й у
віталь но му слові відо мо го російсько го соціоло га В.С.Ма гу на.

Не див но, що дис кусії про знан ня і фан тазію в інтер пре тації соціаль ної ре аль -
ності пе ре бу ва ли в центрі ува ги учас ників чи тань пам ’яті Н.В.Паніної. Про ве ден ня
меж між на уко ви ми фан тазіями і фор маль ним знан ням у по яс ненні різно манітних
його ас пектів і про явів є одним із го лов них за вдань, від ком пе тен тно го роз в’я зан ня
яко го за ле жить не тільки якість досліджен ня, а й на уко ва ре пу тація дослідни ка.
Саме та ким відповідаль ним і реф лек сив ним дослідни ком соціаль ної ре аль ності
була На талія Вікторівна.

За п’ять років, що ми ну ли, учас ни ка ми кон кур су “Кра щий мо ло дий соціолог
року” ста ли по над п’ят де сят укр аїнських мо ло дих соціологів, які пред став ля ли на -
вчальні й на укові за кла ди з де ся ти міст Украї ни. За перші п’ять років зо ло ти ми і
срібни ми ме даліста ми кон кур су, за сно ва но го Соціологічним цен тром імені
Н.В.Паніної, ста ли п’ят над цять мо ло дих уче них зі Льво ва, Хар ко ва і Києва. Крім
того, від 2008 року в рам ках кон кур су було за про вад же но до дат ко ву премію імені
І.М.По по вої за на й кра щу прак тич ну ро бо ту, кот ру ви бо ро ли чет ве ро кон кур сантів.

Ювілей ний кон курс цьо го року зо бов ’я зує нас до підбит тя своєрідних під -
сумків. Тому остан ня до повідь кон фе ренції, з якою вис ту пи ла О.Г.Злобіна, ви я ви -
ла ся своєрідним огля дом п’я тирічної історії кон кур су. Висвітлю ю чи тен денції роз -
вит ку кон кур су, Оле на Ген надіївна сха рак те ри зу ва ла ро бо ти пе ре можців кон кур су
з точ ки зору те ма ти ки кон фе ренції 2011 року.

Упро довж п’я ти років кон кур сан ти у своїх пра цях із різних по зицій підхо ди ли
до ви ко нан ня по став ле них за вдань: одні відда ва ли пе ре ва гу фор малізації на уко во го
знан ня й звер та ли ся до емпірич ної ве рифікації ідей ме то да ми ма те ма тич но го ана -
лізу, інші по ри на ли у світ соціологічної уяви. Про те сама нелінійність соціаль ної ре -
аль ності, складність її по яс нен ня підштов хує до об’єднан ня на уко вих знань і фан -
тазій у по яс ненні соціаль ної ре аль ності.

Аналогічне роз маїт тя ідей ха рак тер не для робіт кон кур сантів і цьо го року.
Підсу мо ву ю чи кон курс “Кра щий мо ло дий соціолог року-2011”, слід за зна чи ти, що
зо ло тою ме дал лю було на го род же но Юлію Се ре ду (Інсти тут еко номіки та про гно -
зу ван ня НАН Украї ни), ве ли кою срібною ме дал лю — Дмит ра Зай ця (Харківський
універ си тет імені В.Н.Ка разіна), ма лою срібною ме дал лю — Світла ну Шев чен ко
(Гу манітар ний інсти тут національ но го авіаційно го універ си те ту). Премію імені
І.М.По по вої за ро бо ту, що має найбільшу соціаль но-прак тич ну зна чимість, от ри ма -
ла Те тя на Лю би ва (Інсти тут соціології НАН Украї ни).

На ос та нок за зна чу, що ювілейні дати, як це час то трап ляється, не тільки спри я -
ють осмис лен ню про й де но го шля ху, а й окрес лю ють нові лінії роз вит ку. Від 2012
року кон курс “Кра щий мо ло дий соціолог року” ста не ан гло мов ним і в ньо му змо -
жуть бра ти участь мо лоді вчені не лише з Украї ни, а й із інших по стсоціалістич них
дер жав.

Окса на Жулєньо ва,
аспірант відділу історії, теорії і ме то до логії соціології

 Інсти ту ту соціології НАНУ
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