
Про тен денції в соціаль них досліджен нях
(спос те ре жен ня за діяльністю Ла бо ра торії порівняль них

соціаль них досліджень НДУ-ВШЕ)

1–14 лип ня 2012 року в пе ре дмісті Санкт-Пе тер бур га відбу ла ся літня шко ла
“При чиннісні мо делі та струк турні рівнян ня” (“Causal Models and Structural Equa -
tions”), в якій мені по та ла ни ло взя ти участь. У наш час у різних краї нах зор ганізо ву -
ють ба га то та ко го кштал ту шкіл і семінарів, на яких сту ден ти, аспіран ти й мо лоді
вчені мо жуть підви щи ти свій рівень кваліфікації, вик лас ти ре зуль та ти своїх до -
сліджень, поспілку ва ти ся й до лу чи ти ся до міжна род них на уко вих ме реж. Про те
мені хотілося б особ ли во відзна чи ти цю подію з огля ду на кілька її влас ти вос тей, які
зму шу ють за мис ли тись над тен денціями роз вит ку соціаль них досліджень у по стра -
дя нських краї нах і, зок ре ма, над їхніми пер спек ти ва ми в Україні.

По-пер ше, це вже дру га при свя че на новітнім ме то дам аналізу да них шко ла
(пер ша відбу ва ла ся у серпні 2011 року), яку про во дить Ла бо ра торія порівняль них
соціаль них досліджень Національ но го дослідниць ко го універ си те ту “Вища шко ла
еко номіки” (Російська Фе де рація) (http://lcsr.hse.ru). Про ве ден ня шко ли, як і сама
діяльність ла бо ра торії, фіна нсо ва но не за ра ху нок міжна род них (як це пе ре важ но
очікується в де я ких по стра дя нських краї нах) до норів або євро пе йських інсти тутів.
Ла бо ра торія існує і про во дить за хо ди на й ви що го рівня на “гроші мега-ґран ту Уря ду
Росії” (http://lcsr.hse.ru/about), тоб то за кош ти російсько го дер жав но го бюд же ту.
До того ж по ряд із російськи ми дослідни ка ми, котрі, ясна річ, є пріори тет ною гру -
пою ла бо ра торії, се ред учас ників шко ли були пред став ни ки інших по стра дя нських
країн — Біло русі та Украї ни, а та кож дві дослідниці із “да льньо го за рубіжжя” — одна
з Ізраї лю, інша зі Швей царії.

По-дру ге, дер жав не фіна нсу ван ня пе ре дба чає чіткі та праг ма тичні за вдан ня
цієї на уко вої ла бо ра торії: порівняльні досліджен ня суб’єктив но го бла го по луч чя,
рівня щас тя, етнічних відно син і став лен ня до міґрантів — пи тан ня, що є, на дум ку
чин но го керівниц тва, на й ак ту альнішими для Росії в соціальній сфері.

Якщо уваж но под и ви ти ся на виз на че ну місію Ла бо ра торії порівняль них со -
ціаль них досліджень, стає зро зумілим, чому російський уряд вва жає за потрібне
виділяти значні кош ти не тільки на роз ви ток інфор маційних або на но тех но логій, а й 
на соціальні досліджен ня. Адже в центрі ува ги ла бо ра торії “тен денція до віднов лен -
ня суб’єктив но го бла го по луч чя росіян”, яка по в’я за на як з еко номічним зрос тан ням
і підви щен ням рівня доб ро бу ту, так і з “сис те мою пе ре ко нань”, “відрод жен ням
релігії і віднов лен ням по чут тя національ ної гор дості” (http://lcsr.hse.ru/about).
Відсте жен ня цієї тен денції, життєво важ ли вої для існу ван ня будь-яко го політич но -
го ре жи му, і особ ли во ре жи му на зра зок те перішньо го російсько го, вже є дос татнім
спо ну кан ням до фіна нсу ван ня соціаль них досліджень з дер жав но го бюд же ту. Про -
те, як свідчить при клад цієї ла бо ра торії Ви щої шко ли еко номіки, да ле ког лядні
політичні керівни ки РФ або їхні рад ни ки, на пев но, усвідом лю ють, що лише зви чай -
но го моніто ринґу може бути не дос тат ньо, і потрібні фун да мен тальні досліджен ня з
ви яв лен ня чин ників про цесів і при чин них зв’язків. Зреш тою, такі фун да мен тальні
ака демічні досліджен ня мо жуть втілю ва ти ся у при кладні і на бу ва ти прак тич но го
зна чен ня, якщо роз роб лені та про тес то вані теорії (а не лише от ри мані емпіричні
дані) ви ко рис то ву ють при ухва ленні рішень. А щоб про во ди ти такі досліджен ня,
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потрібні ви со кок валіфіко вані фахівці, озброєні су час ни ми теоріями і ме то да ми
аналізу да них. Тоді по стає пи тан ня їх підго тов ки.

Чу до вою ілюс трацією не обхідності до пов нен ня моніто ринґових досліджень
по яс ню валь ни ми ака демічни ми, на мій по гляд, став вис туп на школі І.За доріна з
“Євразійсько го монітору” про ре зуль та ти про ек ту “Інтеґраційний ба ро метр ЄАБР”.
(Слід за зна чи ти, що про гра ма шко ли пе ре дба ча ла “гос тьові лекції” відо мих іно зем -
них і російських фахівців, які пре зен ту ва ли ре зуль та ти своїх останніх досліджень.)
У вис тупі І.За доріна йшло ся про порівняль ний аналіз став лен ня до інтеґрації в
 пост радянському про сторі у краї нах ко лиш ньо го СРСР, за ви нят ком країн Балтії.
Ре зуль та ти були ціка ви ми й інфор ма тив ни ми, але, як це на й частіше буває під час та -
ких пре зен тацій, мали суто опи со вий ха рак тер. У своєму вис тупі І.За дорін вис ло вив 
зацікав леність у про по зиціях від ау ди торії щодо шляхів і ме тодів под аль шо го по -
глиб ле но го аналізу от ри ма них да них. Про те під час об го во рен ня вис ту пу з’я су ва ло -
ся, що за сто су ва ти пе ре важ ну більшість про по зицій на прак тиці не вда сться. І.За -
дорін пря мо за я вив, що його організація не має відповідних мож ли вос тей і вод но час
була б зацікав ле на, якби та кий аналіз був про ве де ний у меж ах на уко вої ро бо ти сту -
дентів та аспірантів ВШЕ і співробітників ла бо ра торії.

На мою дум ку, це ти по ва си ту ація з дослідниць ки ми організаціями, зок ре ма і в
Україні. Їм бра кує ча со вих і лю дських ре сурсів, а го лов не — мо ти вації для про ве ден -
ня фун да мен таль них досліджень. Та ким чи ном, тра диційний звіт з опи сом ре зуль -
татів досліджен ня містить потрібну інфор мацію і цілком за до воль няє за мов ни ка.
Організація по чи нає (точніше, про дов жує) пра цю ва ти над но ви ми про ек та ми і з
 новими за мов ни ка ми, а на явні дані за ли ша ють ся не ви ко рис та ни ми по вною мірою.
Па ра докс си ту ації по ля гає в тому, що на по точ ний мо мент ви ко нан ня робіт ані за -
мов ни кові, ані ви ко нав цям більш гли бо кий аналіз і складні ме то ди не потрібні.
Навіть якби та кий аналіз було про ве де но, його ре зуль та ти було б важ ко інтер пре ту -
ва ти в рам ках влас не за мов лен ня і окрес ле них за вдань. Для успішної інтер пре тації
потрібен ши ро кий дис ципліна рний кон текст, фор мо ва ний у меж ах ака демічної
фун да мен таль ної на уки, яка фор мує набір аль тер на тив них теорій і за без пе чує
 умови, не обхідні для реплікації досліджен ня. Утім, ефек тивність при клад них  до -
сліджень у будь-якій дис ципліні за ле жа ти ме від рівня фун да мен таль них до -
сліджень.

По-третє, ла бо ра торія була ство ре на менш як два роки тому, в лис то паді
2010-го, про те мета її є дуже амбіційною і по ля гає в роз бу дові провідно го світо во го
цен тру порівняль них соціаль них досліджень і підго тов ки кваліфіко ва них мо ло дих
дослідників. Щоби до сяг ти по став ле ної мети за ко рот кий термін і бути кон ку рен -
тос про мож ни ми за меж ами РФ, до ла бо ра торії за лу ча ють фахівців світо во го рівня.
Це, зок ре ма, Р.Інґле гарт (R.Inglehart), який є на уко вим керівни ком ла бо ра торії, і
К.Вель цель (C.Welzel). Це озна чає стрімке підви щен ня рей тинґу Національ но го
дослідниць ко го універ си те ту “Вища шко ла еко номіки” як освітньо го і дослідниць -
ко го за кла ду.

Крім того, основ ний при нцип діяль ності ла бо ра торії по ля гає у ство ренні міжна -
род ної дослідниць кої ме режі та в ака демічній мобільності. Це дає змо гу, з од но го
боку, за лу ча ти мо ло дих російських і іно зем них вче них, що ма ють освіту і на укові
сту пені євро пе йських та аме ри ка нських універ си тетів (тоб то аку му лю ва ти кад ро -
вий ре сурс, що відповідає су час ним світо вим стан дар там). З іншо го боку, російські
сту ден ти й аспіран ти орієнту ють ся на про дов жен ня своєї освіти в за рубіжних унi -
вер си те тах-пар тне рах, але ма ю чи на меті по вер нен ня до Росії для под аль шої про -
фесійної кар’єри. Та кож важ ли вим й ефек тив ним ком по нен том підго тов ки мо ло дих
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дослідників є спільна ро бо та з провідни ми фахівця ми та ви ко рис тан ня міжна род -
них баз да них і су час них ме тодів їх аналізу, що має спри я ти зрос тан ню дослідниць -
ких ком пе тенцій і на ви чок (http://lcsr.hse.ru/about).

Орієнтація на ви сокі світові стан дар ти про ве ден ня досліджень, публікація ре -
зуль татів у міжна род них ре фе ро ва них ча со пи сах і за лу чен ня ви со кок валіфіко ва -
них фахівців — все це пе ре тво ри ло ла бо ра торію за не пов них два роки на по туж ний
дослідниць кий центр. Про те з ку лу ар них роз мов під час ро бо ти шко ли дійти  ви -
сновку, що це рад ше ви ня ток для російських реалій.

Чет вер тий мо мент, по в’я за ний із ви бо ром те ма ти ки літньої шко ли. Шко ли, що
їх про во дить ла бо ра торія, сфо ку со вані на ме то до логічній підго товці та зрос танні
дослідниць ких ком пе тенцій учас ників. Про те ме то ди роз гля да ли ся як дієвий ін -
стру мент в кон тексті влас них дослідниць ких про ектів учас ників шко ли, а та кож в
кон тексті пре зен то ва них провідни ми досвідче ни ми дослідни ка ми ре зуль татів. Як -
що пер ша шко ла була при свя че на теорії й ме то до логії порівняль них досліджень
і, зок ре ма, ба га торівне во му аналізу (“Multilevel analysis in comparative studies”
(http://lcsr.hse.ru/summer_school/Multilevel_analysis), то шко ла 2012 року охо пи ла 
шир шу про бле ма ти ку су час них ме тодів ви яв лен ня ла тен тних змінних і по бу до ви
мо де лей при чиннісно го зв’яз ку. Ці ме то ди та кож були роз гля нуті в плані мож ли во -
го за сто су ван ня їх у порівняль них крос національ них досліджен нях.

Основ ним лек то ром шко ли цьо го разу був відо мий німець кий дослідник і ме -
то до лог Пе тер Шмідт (Peter Schmidt), який є одним із на й кра щих фахівців у світі з
мо де лю ван ня за струк тур ни ми рівнян ня ми. Він реґуляр но вик ла дає на літніх шко -
лах в Ессексі, семіна рах GESIS у Кельні, у швей царській літній школі в Лу га но.
Пер ший тиж день був при свя че ний за галь ним при нци пам ви ко рис тан ня струк тур -
них рів нянь і конфірма тор но му фак тор но му аналізу. Дру го го тиж ня ві дпрацьо -
вувалися вміння з по бу до ви і тес ту ван ня при чиннісних мо де лей. Як про грам не
 забезпечення ви ко рис то ву ва ли па кет Mplus (http://www.statmodel.com), який
нині вва жа ють на й по тужнішим інстру мен том аналізу із ви ко рис тан ням  струк -
турних рівнянь. Упро довж усієї шко ли П.Шмідт і його асис тент Софія Іґнац
(Zsоfia Ignаcz) (Універ си тет Гум бо льдта в Берліні), кон суль ту ва ли учас ників з ро -
бо ти над влас ни ми мо де ля ми. Вод но час Г.Дюль мер (Hermann Dülmer), про фе сор
Кельнсько го універ си те ту над а вав кон суль тації з ба га то рівне во го ієрархічно го
аналізу (HLM), а керівник ла бо ра торії Е.Па нарін про во див курс зі струк тур них
рівнянь із ви ко рис тан ням про грам но го па ке та R.

П’я те спос те ре жен ня сто сується учас ників шко ли. Крім суто на вчаль ної скла -
до вої важ ли вим мо мен том ро бо ти шко ли була пре зен тація учас ни ка ми влас них
дослідниць ких про ектів. Мо лоді вчені, більшість яких ста но ви ли аспіран ти й до -
слідни ки “Ви щої шко ли еко номіки”, мали мож ливість от ри ма ти від фахівців світо -
во го кла су ре ко мен дації щодо стра тегії аналізу і ви ко рис та них ме тодів. Хочу на го -
ло си ти, що я був щиро вра же ний ви со ким рівнем пре зен то ва них про ектів, а та кож
над зви чай ною мо ти вацією і відданістю справі учас ників шко ли.

На самкінець за ува жу, що такі шко ли Ла бо ра торія порівняль них соціаль них
досліджень по ча ла про во ди ти на реґуляр них за са дах від 2011 року. Ста ти учас ни -
ком їх мож на че рез кон курс, надіслав ши за яв ку сво го дослідниць ко го про ек ту.
Особ ли во за охо чу ють мо ло дих дослідників, аспірантів і сту дентів, які є цільо вою
гру пою ла бо ра торії. Інфор мацію мож на знай ти на сторінціі сай та ла бо ра торії
http://lcsr.hse.ru/announcements. Та кож ла бо ра торія реґуляр но ого ло шує кон кур -
си, за ре зуль та та ми яких мож на ста ти її асоційо ва ним на уко вим співробітни ком. На
6–10 лис то па да 2012 року в Москві за пла но ва на дру га Міжна род на кон фе ренція
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“Соціальні зміни у крос національ но му вимірі” (“Social Change in Cross-National
Perspective”). Мож на при пус ти ти, що діяльність ла бо ра торії спри я ти ме підви щен -
ню якості порівняль них соціаль них досліджень у по стра дя нських краї нах.

ЮРІЙ САВЕЛЬЄВ,
кан ди дат філо со фських наук, до цент,

 док то рант ка фед ри соціаль них струк тур та соціаль них відно син
 фа куль те ту соціології Київсько го національ но го універ си те ту

 імені Та ра са Шев чен ка
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