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Соціологія Н.В.Паніної: виб рані праці

Па ни на Н.В. Избран ные тру ды по со ци о ло гии : В 3-х то мах. —

&
Том 1. Воп ро сы те о рии, ме то до ло гии, тех но ло гии со -
ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния и про фес си о наль ной
эти ки / Сост., ред., вступ. статья Е.И.Го ло ва хи. — К.:
Факт, 2008. — 472 с.; илл.

&
Том 2. Те о рия, ме то ды и ре зуль та ты со ци о ло ги чес ко -
го ис сле до ва ния об ра за жиз ни, пси хо ло ги чес ко го со -
сто я ния и со ци аль но го са мо чу вствия на се ле ния /
Сост. и ред. Е.И.Го ло ва хи. — К.: Факт, 2008. — 312 с.;
илл.

&
Том 3. Со ци о ло гия по ли ти ки, на ци о наль ных от но ше -
ний, об щес твен но го мне ния и со ци аль ная пси хи ат рия
/ Сост. и ред. Е.И.Го ло ва хи. — К.: Инсти тут со ци о ло -
гии НАН Укра и ны, 2012. — 328 с.; илл.

У травні 2012 року ста ла ся подія, на яку дов го очіку ва ли соціоло ги Украї ни та
за рубіжжя: вий шов дру ком третій, за вер шаль ний том “Виб ра них праць із со ціо -
логії” Н.Паніної.

Ре дак тор і упо ряд ник три том ни ка над зви чай но об е реж но і відповідаль но по -
ста вив ся до відбо ру ма теріалів, що ввійшли до кож но го із томів ви дан ня. Він
відкрив пер ший том ла конічною пе ре дмо вою і дав змо гу вдум ли во му чи та чеві за ли -
ши ти ся на одинці зі спад ком На талії Вікторівни Паніної, аби знай ти в ньо му від -

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2012, 4 209



повіді на індивіду альні пи тан ня, що ви ни ка ють прак тич но в кож но го соціоло га, кот -
рий вив чає не стабільне, транс фор маційне укр аїнське суспільство.

Від сер пня 2006 року, коли пішла з жит тя Н.Паніна, ми ну ло не ба га то часу.
Більшість нинішніх соціологів доб ре пам ’я та ють На талію Вікторівну, її на про чуд
спокійну, ме то дич ну і вель ми плідну пра цез датність. Дос тат ньо огля ну ти спи сок
публікацій, на ве де ний на прикінці пер шо го тому (т. 1, с. 449–470), щоб зро зуміти —
томів у “Виб ра но му” мог ло бути куди більше. Одна че особ ли вий інте рес вик ли ка -
ють праці, що раніше не дру ку ва ли ся, котрі, влас не, є “клю ча ми” до спра вжньо го ро -
зуміння на уко вої зна чу щості внес ку Н.Паніної у роз ви ток укр аїнської соціології.

У пе ре дмові до ви дан ня Є.Го ло ва ха на пи сав, що соціологія дуже тісно сусідить
із мис тец твом. Пев на, мис тец твом було так ском по ну ва ти ма теріал “Виб ра них
праць”, що тек сти, вміщені в кож но му томі, мож на вив ча ти окре мо, а мож на роз -
шиф ро ву ва ти й уточ ню ва ти їх, звер та ю чись до опубліко ва них у на ступ но му чи в по -
пе ред ньо му томі. Але по вне ро зуміння при хо дить до чи та ча ли шень тоді, коли він
про чи тає всю збірку. Подібно до того, як ко жен не бай ду жий чи тач “Ха за рсько го
слов ни ка” Ми ло ра да Па ви ча ство рює свій ро ман, так і ко жен чи тач “Виб ра них
праць” стає ак тив ним співу час ни ком тво рен ня соціологічної науки.

Доз во ли мо собі і ми по-своєму про чи та ти це ви дан ня: го лов ним при цьо му буде
не по ря док томів і розділів, а логіка на уко во го по шу ку. Заз на чу, що пер ший том
“Виб ра них праць” є своєрідним ак ти ва то ром інте ре су чи та ча. У ньо му зібра но праці, 
що да ють уяв лен ня про основні на пря ми на уко вої діяль ності Н.Паніної.

Роз по ча ти мірку ван ня з при во ду ви дан ня хотілось би з ак цен ту на нор мах про -
фесійної ети ки і куль ту ри соціологічної спільно ти, яких На талія Вікторівна стро го
дот ри му ва ла ся сама і дот ри ман ня яких без зас те реж но ви ма га ла від інших. У своїй
до повіді “Ди наміка соціаль но-мо раль ної конфіґурації про фесійних норм і про бле ма 
реґла мен тації соціологічної спільно ти за умов аномії” на пле нар но му засіданні Дру -
гої все ук р аїнської соціологічної кон фе ренції “Проб ле ми роз вит ку соціологічної
теорії” 2002 року, На талія Вікторівна на го ло шу ва ла, що “про бле ми фор му ван ня
про фесійної куль ту ри, ви ник нен ня і фор му ван ня про фесійної струк ту ри суспіль ст -
ва, а та кож про бле ми ста нов лен ня на уки як соціаль но го інсти ту ту від ХІХ сто ліття
пе ре бу ва ли в полі пиль ної ува ги провідних соціологів сво го часу. І слід особ ли во за -
зна чи ти, що інте рес цей за гос трю вав ся в періоди соціаль ної не стабільності й со -
ціаль них транс фор мацій” (т. 1, с. 399–400].

За та ких умов, ма буть, на й важ ливішим, на дум ку Н.Паніної, є етич ний кри терій 
соціологічної діяль ності. При га дай мо силу-си лен ну так зва них “соціологічних
цент рів”, що ви ник ли у 1990-ті. Керівни ка ми, аналіти ка ми, спеціаліста ми в них пра -
цю ва ли пе ре важ но люди, яких На талія Вікторівна на зи ва ла “са мо наз ван ця ми”.
Цілком імовірно, навіть не без та ланні, ці люди мали вель ми по вер хо ве уяв лен ня про
соціологію як на уку (або не мали жод но го), а тим паче про на уко ву ети ку. Го лов ною
ме тою їх була на жи ва, го лов ним при нци пом про ве ден ня так зва них досліджень —
“чого за ба жаєте за свої гроші”. Саме за вдя ки та ким “фахівцям” де я ким політич ним
діячам навіть бра ку ва ло при стой них слів для виз на чен ня соціології. На у ка була на
межі дис кре ди тації. Назріла по тре ба виз на чи ти, хто ж він та кий — соціолог в
Україні. Н.Паніна, яка була го ло вою комісії з про фесійної ети ки Соціологічної
асоціації Украї ни, очо ли ла ро бо ту зі ство рен ня “Ко дек су про фесійної ети ки соціо -
ло га”. Вона вив чи ла досвід ство рен ня національ них ко дексів за кор дон них со ціо -
логічних асоціацій, адап ту ва ла за галь но на у кові етичні при нци пи до спе цифіки
соціологічної діяль ності в Україні. На талія Вікторівна об сто ю ва ла свої по гля ди на
на уко ву ети ку в чис лен них стат тях, бра ла участь у дис кусії, що роз гор ну ла ся на
шпаль тах ча со писів і під час кон фе ренцій. V З’їзд Соціологічної асоціації Украї ни
ухва лив Ко декс в оста точній ре дакції у травні 2004 року. Відтоді лише ті вчені в
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Україні мо жуть вва жа ти ся соціоло га ми, які свою діяльність ве дуть відповідно до
основ них при нципів й етич них норм про фесійної відповідаль ності (т. 1, с. 431–448].

Справжній соціолог має спри я ти “ліквідації без гра мот ності” в на уко во му і на -
вко ло на у ко во му се ре до вищі. У 90-ті роки ми ну ло го століття в Україні за хо ди ли ся
ма со во про во ди ти елек то ральні й мар ке тинґові досліджен ня. Але не було ориґіна -
льно го укр аїнсько го підруч ни ка, який би до поміг ви рос ти ти фахівців, здат них про -
во ди ти їх гра мот но. Спи ра ю чись на свій чи ма лий досвід, на відомі в Росії та світі ме -
то ди ки про ве ден ня соціологічних досліджень, На талія Вікторівна у 1996 році на пи -
са ла свою зна ме ни ту “Тех но логію соціологічно го досліджен ня”, кот ра відтоді  ви -
тримала три пе ре ви дан ня і за ли шається однією із на й по пу лярніших кни жок се ред
сту дентів-соціологів, а та кож настільною кни гою соціологів-прак тиків (т. 1, с. 164–
384). Існує безліч підруч ників із соціології, у тому числі й укр аїнських. Але прак тич -
но в усіх ви щих на вчаль них за кла дах Украї ни соціологію вив ча ють за підруч ни ком
за за галь ною ре дакцією С.Макеєва, в яко му розділ про організацію і про ве ден ня
соціологічно го досліджен ня гро ма дської дум ки на пи са ний Н.Паніною.

Н.Паніна однією з пер ших в Україні по ча ла пра цю ва ти над роз вит ком соціо -
логічної теорії по стра дя нської транс фор мації суспільства. Як за зна че но вище, особ -
ли ва цінність цьо го ви дан ня по ля гає в тому, що воно містить раніше не опубліко вані
праці Н.В.Паніної: док то рську дис ер тацію “Спосіб жит тя і пси хо логічний стан на се -
лен ня за умов пе ре хо ду від то таліта риз му до де мок ратії” (за хи ще на в Інсти туті
соціології НАН Украї ни 1993 року) (т. 2, с. 5–176) і до повідь у січні 1994 року на
з’їзді Комітету політич ної соціалізації і політич ної освіти Міжна род ної асоціації
політич них наук (Бока-Ре тон, США) “Проб ле ми де мок ра ти зації за умов по стто -
талітар ної аномії” (т. 1, с. 30–42). Саме ці праці, на мій по гляд, да ють змо гу оцінити її
ідеї сто сов но сут ності й ре аль них ме ханізмів су час них соціаль них транс фор мацій,
зро зуміти її нор ма тив но-осо бистісну кон цепцію транс фор маційних змін, що відбу -
ва ють ся в Україні й інших по стра дя нських краї нах.

Роз глянь мо основні по нят тя цієї кон цепції. Вихідне її по ло жен ня по ля гає в
тому, що “осно вою кон солідації суспільства є його ціннісно-нор ма тив на сис те ма —
су купність основ них ціннос тей і норм по ведінки всіх гро ма дян суспільства” (т. 1, c.
32). Н.Паніна поділяла по гля ди Т.Пар сон са [Parsons, 1966], бо вва жа ла, що цінності
суспільства відоб ра жа ють на й вищі при нци пи, що ста нов лять за са ди по ро зуміння,
не обхідно го для організації та стабілізації суспільної сис те ми. Під нор ма ми “ро -
зуміють ся певні стан дар ти дії, що реґулю ють по ведінку лю дей у різних сфе рах
життєдіяль ності за леж но від на леж ності їх до кон крет ної соціаль ної гру пи” [Го ло -
ва ха, 1994: с. 90].

 У 1982 році, коли ра дя нське суспільство було цілком стабільним і нікому навіть 
на дум ку не спа да ло, що менш як за де ся тиліття Ра дя нський Союз при пи нить своє
існу ван ня і роз поч неть ся но вий період по стко муністич ної транс фор мації не за леж -
них дер жав, що до ньо го вхо ди ли, Н.Паніна опубліку ва ла ре зуль та ти своїх до -
сліджень соціаль но го ста ту су, сти лю жит тя і соціаль ної адап тації осо бис тості за
умов стабільно го суспільства (т. 1, с. 13–29). На мій по гляд, ця пра ця є цен траль ною
для ро зуміння нор ма тив но-осо бистісної кон цепції Н.Паніної.

Роз гля да ю чи змісто вий ас пект соціаль но го ста ту су, Н.Паніна дійшла вис нов ку, 
що він являє со бою су купність нор ма тив них роль о вих при писів, струк ту ро ва них у
мо делі по ведінки індивіда як суб’єкта суспільних функцій. Соціаль ний ста тус за по -
се ред ниц тва взаємо за леж них із ним ро лей як нор ма тив них зразків по ведінки реґла -
мен тує соціаль ну по ведінку лю ди ни. У разі зміни соціаль но го ста ту су відбу вається
зміна не лише струк ту ри за нять, а й сти лю діяль ності. Пе ре бу до ва сти лю діяль ності
відповідно до мінли вих умов соціаль но го се ре до ви ща, в тому числі й соціаль но го
ста ту су, являє со бою, влас не, про цес соціаль ної адап тації осо бис тості. Най важ -
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ливішою ха рак те рис ти кою сти лю діяль ності, з точ ки зору суспільних інте ресів, є її
ре зуль та тивність. У період, коли ста тус індивіда стабільний, ре зуль та ти діяль ності,
як пра ви ло, увідповіднені ек спек таціям (очіку ван ням) з боку суспільства та осіб, які 
взаємодіють з індивідом. Вста нов лен ня ба лан су в сис темі, що вклю чає очіку ван ня
сто сов но ролі, що відповідає соціаль но му ста ту су, і ре зуль та ти діяль ності з ви ко -
нан ня цієї ролі, являє со бою про цес соціаль ної адаптації.

У своїй кон цепції Н.Паніна вирізня ла два типи соціаль ної адап тації. Індивіду -
аль но-ре зуль та тив ний тип соціаль ної адап тації являє со бою про цес пе ре бу до ви
сти лю діяль ності, тоді як ек спек таційно-роль о вий тип пе ре дба чає зміну роль о вих
очіку вань щодо відповідно го ста ту су. У рам ках кож но го з ука за них типів вона ви ок -
рем лю ва ла два підти пи за спря мо ваністю змін. Проґре сив ний підтип — підви щен ня
ре зуль та тив ності або рівня ек спек тацій; реґре сив ний — зни жен ня ре зуль та тив ності
(рівня ек спек тацій). Яку спря мо ваність ма ти ме адап тація — проґре сив ну чи реґре -
сив ну, — за ле жить від особ ли вос тей осо бис тості (тоб то від особ ли вос тей влас ти во -
го їй сти лю діяль ності). Але основ ною де терміна нтою про це су соціаль ної адап тації є 
об’єктивні кон крет но-істо ричні умо ви з при та ман ною їм ціннісно-нор ма тив ною ба -
зою, кот ра фор мує сис те му очікувань.

Не за леж но від того, проґре сив ний чи реґре сив ний ха рак тер має про цес соціаль -
ної адап тації, його мож на роз гля да ти в кон тексті впли ву, що його він справ ляє на
ціннісно-нор ма тив ну сис те му суспільства. Н.Паніна в цьо му кон тексті ви ок рем лю -
ва ла два типи спря мо ва ності адап тації: соціаль ну та осо бистісну. Під соціаль ною
спря мо ваністю вона ро зуміла той ви па док змін, коли під впли вом осо бистісних ком -
по нентів відбу ва ють ся зміни ціннісно-нор ма тив ної сис те ми суспільства. При чи на
осо бистісної спря мо ва ності про це су соціаль ної адап тації про ти леж на: під впли вом
зміни ціннісно-нор ма тив них зразків і сис те ми соціаль них санкцій відбу вається
зміна індивіду аль них якос тей і зразків по ведінки.

Яку спря мо ваність має про цес соціаль ної адап тації, осо бистісну чи соціаль ну,
за ле жить го лов ним чи ном від рівня стабільності суспільства, в яко му він відбу -
вається. У стабільно му суспільстві, яке ха рак те ри зується уста леністю ціннісно-
 нор ма тив ної сис те ми й ви со кою виз на ченістю соціаль но го ста ту су індивіда, ве ли -
кою є імовірність соціаль ної спря мо ва ності адап тації. Здебільше вона та кою і є,
 позаяк здійснюється під впли вом цілісної нор ма тив но-осо бистісної сис те ми, що
фор мує соціокуль турні якості та уста нов ки осо бис тості, на бли жені до струк ту ри
ціннісних орієнтацій більшості суспільств. При чо му будь-яке відхи лен ня від про -
дик то ва них нор ма тив них мо де лей по ведінки зу мов лює фор мальні й не фор мальні
санкції з боку уста ле них суспільних інсти тутів. Успішне ви ко нан ня соціаль них ро -
лей у стабільно му суспільстві віта ють і за охо чу ють. Отже, соціаль не са мо по чут тя
індивіда у стабільно му суспільстві го лов ним чи ном за ле жить від того, наскільки
його по ведінка відповідає соціаль ним ви мо гам. Унаслідок цьо го будь-яке стабільне
суспільство має низ ку пе ре ваг, адже осно вою його соціаль ної інтеґрації й реґуляції є
уста ле на соціаль на струк ту ра, ґрун то ва на на певній ієрархічній сис темі ціннос тей і
нор ма тивній базі, що реґулює відно си ни між людь ми, де термінує ціннісні орієнти ри 
і мо ральні при нци пи.

Кар ди нальні зміни соціаль но-істо рич них реалій, що роз по ча ли ся на прикінці
80-х років ми ну ло го століття в тих краї нах, котрі за раз на зи ва ють єди ним терміном
“по стко муністич ний про стір”, у тому числі в Україні, над а ли но во го спря му ван ня
досліджен ням Н.Паніної. Вона взя ла ся вив ча ти соціаль но-пси хо логічні про це си,
що спос теріга ють ся в не стабільно му, пе рехідно му, транс фор маційно му суспільстві.

Го лов ною ха рак те рис ти кою не стабільно го суспільства є руй ну ван ня цін нісно-
 нор ма тив ної сис те ми як осно ви соціаль ної інтеґрації. За умов суспільства, що
транс фор мується, коли ста ра сис те ма норм і ціннос тей уже не ви ко нує своїх функ -
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цій, а нова ще не сфор мо ва на і не інсти туціоналізу ва ла ся, соціальні ста ту си не  ви -
значені й немає од но знач них кри теріїв для їх ран жу ван ня, доміна нтним чин ни ком
на прям ку роз вит ку суспільства ста ють індивіду альні осо бистісні якості, особ ли -
вості свідо мості й пси хо логічно го ста ну індивіда.

Опи са ний вище стан суспільства, що транс фор мується, за ве де но виз на ча ти як
аномію. Аномія як пев ний стан соціаль ної організації ха рак тер на для будь-яко го пе -
рехідно го суспільства, про те лише за ви нят ко вих істо рич них об ста вин “вона сягає
ґло баль них суспільних мас штабів, коли суспільство свідомо відмов ляється від ос -
нов них іде о логічних при нципів своєї організації, не ма ю чи, по суті, но вої, цілісної,
відпраць о ва ної ча сом ціннісно-нор ма тив ної сис те ми” (т. 3, c. 192–193).

Тран сфор маційний про цес в Україні саме і слу гує ілюс трацією до цьо го те о ре -
тич но го вис нов ку. Після про го ло шен ня не за леж ності у 1991 році в Україні роз по ча -
ла ся роз бу до ва но вої дер жа ви і но во го суспільства, основ ною ме тою якої було дек -
ла ро ва но по бу до ву де мок ра тич них за сад у політиці та рин ко вих — в еко номіці. Про -
те, оскільки дек ла ро вані при нци пи не за без пе чу ва ли ся за ко на ми і політич ни ми
рішен ня ми, вони не пе ре тво рю ва ли ся на дієві реґуля то ри соціаль но го жит тя, тоб то
не ста ва ли доміна нтни ми ціннос тя ми і нор ма ми по ведінки.

За умов то таль ної аномії оста точ но руй нується звич на мо дель адап тації й роз -
по чи нається про ти леж ний про цес — крис талізація но вої ціннісно-нор ма тив ної сис -
те ми суспільства на основі особ ли вос тей індивіду аль ної свідо мості його членів,
індивіду аль них ціннісних пре фе ренцій і ціннісних орієнтацій. Ціннісні орієнтації
лю дей виз на ча ють ся їхнім за галь ним психічним ста ном і соціаль ним са мо по чут тям. 
Ціннісні пре фе ренції різних соціаль них верств і груп на се лен ня виз на ча ють за галь -
ну спря мо ваність про це су соціаль ної транс фор мації. Н.Паніна особ ли ву ува гу у
своїх досліджен нях приділяла вив чен ню мо лоді, ціннісні пре фе ренції та пси хо -
логічний стан якої виз на ча ють доміна нтну пер спек ти ву транс фор маційних про -
цесів, у тому числі в Україні (т. 3, с. 191–214).

Вив ча ю чи вплив аномійних ре акцій на соціальні зміни, що відбу ва ли ся в Ук -
раїні, Н.Паніна роз ро би ла цілісну сис те му по каз ників мо раль но го, психічно го і пси -
хо логічно го здо ров ’я; до неї вхо дять:

– аномійна де мо ралізо ваність, що без по се ред ньо по в’я за на зі стабіль ніс -
тю/не стабільністю ціннісно-нор ма тив ної сис те ми суспільства;

– національ но-ізо ляціоністські уста нов ки, що да ють підста ви су ди ти про спря -
мо ваність ціннісних орієнтацій на відкритість/за критість суспільства;

– ав то ри та ризм, тоб то де мок ра тичні/ав то ри тарні орієнтації;
– соціаль ний цинізм, що ха рак те ри зує став лен ня лю ди ни до при й ня тих у

суспільстві соціаль но-мо раль них норм по ведінки;
– життєва за до во леність (інтеґраль на оцінка людь ми сво го жит тя в ми ну ло -

му, те перішньо му і май бут ньо му);
– три вожність, що дає мож ливість су ди ти про пси хофізіологічне підґрун тя

мо раль но-пси хо логічно го ста ну.

Для вимірю ван ня цих по каз ників Н.Паніна адап ту ва ла до на ших умов уже
відомі в соціологічній науці шка ли: шка лу аномії Сро у ла, шка лу соціаль ної дис -
танції Боґар ду са, шка лу ав то ри тар ності Адорно, шка лу життєвої за до во ле ності
Гавіґгар ста і Тобіна, шка лу три вож ності Спілберґера, шка лу цинізму з тес ту MMPI
та ін. (т. 1, с. 87–115; т. 2, с. 179–190).

 За кон цеп ту аль ну осно ву по бу до ви по каз ників було по кла де но виз на чен ня
ціннос тей як “зна чи мості явищ і пред метів кон крет ної соціаль ної дійсності з точ ки
зору відповідності (або невідповідності) їх по тре бам осо бис тості”. Та ким чи ном,
сим пто мо ком плекс ціннос тей, що фор мується на ґрунті відповідних по треб, інте -
ґру ється в уза галь не ний по каз ник — соціаль не са мо по чут тя. Воно виз на чається
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мірою за до во лен ня соціаль них по треб лю ди ни, що є похідни ми від на яв ної в су -
спільстві сис те ми соціаль них благ. Для вимірю ван ня струк ту ри ціннос тей Н.Па -
ніна і Є.Го ло ва ха роз ро би ли Інтеґраль ний індекс соціаль но го са мо по чут тя (ІІСС)
(т. 2, с. 177–244).

Апробація кон цепції ще у 1993 році дала Н.Паніній підста ви сфор му лю ва ти
вис но вок про те, що пси хо логічний стан на се лен ня в пе рехідно му суспільстві є
одним із вирішаль них чин ників соціаль них транс фор мацій. Дек ла ро вані де мок ра -
тичні цілі роз вит ку укр аїнсько го суспільства ма ють спи ра ти ся на відповідні цін -
ності та нор ми по ведінки. Якщо де мок ра тичні нор ми не ма ють інсти туціональ ної
підтрим ки, то суспільство пе ре бу ває в стані аномії. Аномійна де мо ралізо ваність на -
се лен ня є ре акцією на аномію, і ця адап тація може бути нор ма тив ною, що при зво -
дить до відрод жен ня тра диціоналізму й ав то ри та риз му, або не нор ма тив ною, що
спри чи няється до по ши рен ня екстремізму й цинізму. Вже в той час досліджен ня
Н.В. Паніної по ка за ли, що в укр аїнсько му суспільстві є пе ре ду мо ви для по до лан ня
па тер налізму і роз вит ку інтер наль но го типу осо бис тості, влас ти во го роз ви не ним
де мок ра тич ним суспільствам. По дальші досліджен ня підтвер ди ли її пра во ту. Ана -
ліз змін соціаль но-пси хо логічно го ста ну на се лен ня Украї ни в ра курсі нор ма тив -
но-осо бистісної кон цепції транс фор мації суспільства підтвер див тезу Н.Паніної
про те, що в разі не виз на че ності в про цесі соціаль ної адап тації на пер ший план ви хо -
дять осо бистісні якості лю ди ни. Спос терігається тен денція до зміни ба зис но го типу
осо бис тості, зрос тає (але ще поки не домінує) час тка так зва них інтер налів — лю дей,
го то вих пе ре бра ти на себе відповідальність за те, як скла дається їхнє жит тя, мен -
шою мірою за леж них від зовнішніх об ста вин. Однак, ви хо дя чи з кон цепції реґуля -
тив них ме ханізмів стабільно го суспільства, за про по но ва ної Н.Паніною, сьо годні ще 
не мож на го во ри ти про послідовність і не о бо ротність де мок ра тич них соціаль них
пе ре тво рень в Україні.

На підтвер джен ня своїх гіпо тез і роз роб лен ня нор ма тив но-осо бистісної кон цеп -
ції соціаль ної транс фор мації Украї ни як дер жа ви, що вхо дить у по стко муністич ний
про стір, Н.Паніна втілила в жит тя ідею моніто ринґово го опи ту ван ня на се лен ня краї -
ни на базі Інсти ту ту соціології НАН Украї ни. Для цьо го вона роз ро би ла при нци пи за -
сто су ван ня тестів у ма со вих опи ту ван нях (т. 1, с. 43–62). Док лад но про ме то до логію
моніто ринґу кра ще, ніж сама На талія Вікторівна, ніхто не на пи ше (т. 3, с. 300–326).

На окремі роз ду ми за слу го ву ють статті Н.Паніної з політич ної соціології й ет -
но соціологічних досліджень, а та кож із соціології ме ди ци ни та соціаль ної психіатрії
(т. 3). Перші два на пря ми її на укової діяль ності до волі ши ро ко вив чені й ма ють ви -
со кий індекс ци ту ван ня. Публікація праць Н.Паніної із соціології ме ди ци ни і со -
ціаль ної психіатрії ста не у при годі відповідним фахівцям.

На ос та нок ще раз хочу привітати всіх укр аїнських соціологів — відо мих і по -
чатківців — із тим, що “Виб рані праці із соціології” Н.Паніної вий шли дру ком. Цей не
над то об сяж ний у фізич но му сенсі три том ник за своєю сутністю є хрес то матією з
теорії, ме тодів і ме то до логії вив чен ня укр аїнсько го суспільства, що транс фор мується.

Дже ре ла
Аберкромби Н. Аномия / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тер нер // Со ци о ло ги чес кий

сло варь: [пер. с англ. С.Еро фе е ва]. — Ка зань: Изд-во Ка зан. ун-та, 1997. — 420 с.
Го ло ва ха Е., Па ни на Н. Со ци аль ное бе зу мие: ис то рия, те о рия и со вре мен ная прак ти -

ка / Е. Го ло ва ха, Н.Па ни на. — К.: Абрис, 1994. — 168 с.
Parsons T. Max Weber’s Sociological Analysis of Capitalism and Modern Institution to

the History of Sociology // An Introduction to the History of Sociology / Ed. by H.E.Bar -
nes. — Chicago; London: The University of Chicago Press, 1966. — P. 244–268.

214 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2012, 4

Соціологічні ви дан ня: роз ду ми, ре цензії


