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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Те о ре ти ко-ме то до логічні семінари
 в Інсти туті соціології НАН Украї ни

Однією з форм підви щен ня на уко вої кваліфікації та ком пе тенції співробітників 
Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, озна йом лен ня їх із на уко вим до роб ком колеґ,
публічно го об го во рен ня на уко вої інфор мації є те о ре ти ко-ме то до логічні семінари.
Фа хо ва публічна по леміка із при во ду на галь ної на уко вої про бле ма ти ки на цих
семіна рах не а би як сприяє оптимізації втілен ня індивіду аль них та ко лек тив них на -
уко вих про ектів співробітників.

Упро довж останніх двох з по ло ви ною років (2011 — пер ша по ло ви на 2013) в
Інсти туті соціології НАН Украї ни відбу ла ся низ ка те о ре ти ко-ме то до логічних се -
мінарів на різні теми. До повіда ча ми були пе ре важ но на уковці Інсти ту ту, мен шою
мірою — дослідни ки з інших на уко вих уста нов. На семіна рах відбу ва ли ся пре зен -
тації мо ног рафій до повідачів, їхніх реалізо ва них або за пла но ва них пер спек тив них
ав то рських дослідниць ких про ектів, ре зуль татів їхньої участі у міжна род них на уко -
вих фо ру мах та ін.

Зок ре ма, 18 лю то го 2011 року те о ре ти ко-ме то до логічний семінар “Тран сфор -
мація інсти ту ту релігії в су час но му укр аїнсько му суспільстві: про бле ма та на пря ми
досліджень” провів стар ший на уко вий співробітник відділу соціаль ної пси хо логії
Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, кан ди дат соціологічних наук Мак сим Па ра щевін.
На семінарі фак тич но відбу ла ся пре зен тація пер спек тив ної теми та ро бо чої кон цепції 
док то рської дис ер тації до повідача, при свя че ної інсти туціональ ним пе ре тво рен ням
релігії в су часній Україні. М.Па ра щевін у пе ребігу обґрун ту ван ня доцільності
реалізації сво го док то рсько го на уко во го про ек ту на го ло сив, що впро довж ХХ
століття релігійна сфе ра су час но го укр аїнсько го суспільства за зна ва ла до корінних
змін, по в’я за них із бур хли ви ми істо рич ни ми подіями. Релігійні орга нізації про й шли
шлях від офіційно виз на ної скла до вої суспільно-політич ної сис те ми до ста ну пе ре -
сліду ва них, а потім зно ву до виз нан ня їх важ ли вої ролі у функ ціону ванні суспільства.
Ці події, бе зу мов но, на кла ли суттєвий відби ток як на ре лігійні організації, так і на ха -
рак тер осо бис тої релігійності на се лен ня. Крім цих внутрішніх подій на місце та роль
релігії у суспільстві впли ва ли і за гальні ци вілізаційні чин ни ки, по в’я зані з мас штаб -
ною се ку ля ри зацією різно манітних сфер соціаль но го жит тя. На зламі ХХ–ХХІ сто -
літь до да ли ся зміни, по в’я зані з відкрит тям поля для реалізації різно манітних не тра -
диційних релігій та ди фузією різних релігійних вчень. Заз на че ни ми соціаль ни ми тен -
денціями до повідач мо ти ву вав влас ні наміри вда ти ся до аналізу транс фор мацій
соціаль ної ролі та функцій релігії в су час но му укр аїнсько му суспільстві.

7 чер вня 2011 року те о ре ти ко-ме то до логічний семінар “Гро ма дянські прак ти -
ки у пе рехідно му суспільстві: чин ни ки, суб’єкти, спо со би реалізації” провів стар -
ший на уко вий співробітник відділу соціаль ної пси хо логії Інсти ту ту соціології НАН 
Украї ни, кан ди дат соціологічних наук Олек сандр Резнік. На семінарі відбу ла ся
пре зен тація опубліко ва ної док то рської мо ног рафії1 до повідача, при свя че ної про -
блемі гро ма дя нських прак тик у пе рехідних суспільствах, зок ре ма, емпірич но му
аналізу особ ли вос тей ре аль них гро ма дя нських прак тик в укр аїнсько му суспільстві,
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їхніх чин ників, суб’єктів та спо собів реалізації у публічній сфері. О.Резнік пе ре д -
усім звер нув ува гу при сутніх на ак ту аль ну на уко ву про бле му, яка по ля гає в тому,
що одер жа не на підставі уста ле них у світовій соціології еко номічно го, інсти ту -
ціональ но го та куль ту ралістсько го підходів на уко ве по яс нен ня гро ма дя нської ак -
тив ності у де мок ра тич них суспільствах при за сто су ванні до пе рехідних суспільств
ви яв ляє свої об ме жен ня й уви раз нює дефіцит знан ня про при ро ду й особ ли вості ре -
аль них гро ма дя нських прак тик за умов соціаль них транс фор мацій.

Роз в’я зан ня цієї на уко вої про бле ми за про по но ва но у виг ляді ав то рської кон -
цепції гро ма дя нських прак тик як втілен ня праг нен ня ак тив ної час ти ни пе рехідно го
суспільства здійсню ва ти суспільно-політичні пе ре тво рен ня. У рам ках да ної кон -
цепції гро ма дянські прак ти ки трак то ва но як сис те ма тичні, відтво рю вані та постійні 
дії різних соціаль них суб’єктів (індивідів і груп) у публічній сфері, які є фор мою
реалізації їхніх влас них інте ресів і за без пе чу ють існу ван ня, відтво рен ня та транс -
фор мацію соціаль них і політич них інсти тутів. Зап ро по но ва на О.Резніком кон цеп -
ту аль на схе ма фор му ван ня гро ма дя нських прак тик та кла сифікація їхніх чин ників
в укр аїнсько му суспільстві пе ре дба чає дві по яс ню вальні мо делі — мо дель соціаль -
них роз колів (роз ме жу вань) та мо дель гро ма дя нсько го во люн та риз му. Для мо делі
соціаль них роз колів істот ни ми є струк турні чин ни ки — по се ле нський, реґіональ -
ний, етнічний, мов ний, ет но політич ний, ге о політич ний та іде о логічний. Мо дель
гро ма дя нсько го во люн та риз му охоп лює ре сурсні (вік, соціое ко номічний ста тус, на -
вич ки ак тив ності, участь у при ва ти заційних про це сах) та соціаль но-пси хо логічні
чин ни ки (інте рес до політики, політич на ефек тивність, відчут тя гро ма дя нсько го
об ов’яз ку, політич на іден тифікація).

На цьо му кон цеп ту аль но му підґрунті О.Резнік ви я вив, що за умов стабільності
гро ма дянські прак ти ки орієнто вані на впо ряд ку ван ня соціаль ної сис те ми, на то -
мість за умов не сфор мо ва ності нор ма тив ної сис те ми вони мо жуть на бу ва ти інсти -
туціональ них функцій че рез ак тивізацію суб’єктності у суспільних пе ре тво рен нях
пе рехідно го суспільства. Сти му ла ми ма со вої гро ма дя нської ак тивізації у пе ре хід -
но му суспільстві є фе но мен проґресійної деп ри вації, коли відбу вається знач не зрос -
тан ня ціннісних ек спек тацій і вод но час різке зни жен ня ціннісних мож ли вос тей, та
фе но мен по ру шен ня ме ханізмів соціаль ної кон фор мності, коли сте ре о типні по -
ведінкові ре акції у більшості на се лен ня по сту па ють ся місцем індивіду аль но му
сприй нят тю соціаль ної си ту ації. Як ствер джує до повідач, в су часній Україні на яв на
струк ту ри зація й ди фе ренціація спо собів реалізації гро ма дсько-політич них прак -
тик та прак тик кон так ту ван ня з уста но ва ми й організаціями. На томість ко о пе ра -
тивні прак ти ки не ви я вив ля ють ознак та кої струк ту ри зації. Гро ма дсько-політичні
прак ти ки та ко о пе ра тивні прак ти ки в су часній Україні більшою мірою зу мов лені
ре сур сни ми та соціаль но-пси хо логічни ми сти му ла ми за мо дел лю гро ма дя нсько го
во люн та риз му, ніж струк тур ни ми чин ни ка ми мо делі соціаль них роз колів. Ма со ве
по ши рен ня про тес тних форм гро ма дсько-політич них прак тик та їхня здатність
впли ва ти на політич ну інсти туціоналізацію пе рехідно го суспільства мож ливі за
умов пе ре ва жан ня струк тур них чин ників над ре сур сни ми та соціаль но-пси хо ло -
гічни ми сти му ла ми. Суб’єкти гро ма дя нських прак тик в укр аїнсько му суспільстві
більшою мірою, ніж реш та на се лен ня, на лаш то вані на ба га то манітність форм влас -
ності та ме ханізмів реґуляції еко номіки, на де мок ратію та євро пе йський шлях роз -
вит ку. Вони вирізня ють ся інтер нальністю, відповідальністю, організаційни ми на -
вич ка ми та до ма ган ня ми у різних сфе рах, що да ють змо гу посідати вигідніші со -
ціальні по зиції, успішніше до ла ти еко номічні не га раз ди.

7 жов тня 2011 року те о ре ти ко-ме то до логічний семінар “X кон фе ренція Євро -
пе йської соціологічної асоціації: Соціальні відно си ни в тур бу лентні часи” про ве ла 
стар ший на уко вий співробітник відділу соціаль них струк тур Інсти ту ту соціології
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НАН Украї ни, кан ди дат філо со фських наук Ольга Іва щен ко. З огля ду на досвід
влас ної участі у ро боті X кон фе ренції Євро пе йської соціологічної асоціації до -
повідач ка поінфор му ва ла при сутніх про пе ребіг ро бо ти за зна че но го фо ру му со -
ціологів Євро пи. О.Іва щен ко за ува жи ла основні те ма тичні спря му ван ня су час ної
соціології, які уви раз ни ли ся че рез кри зові яви ща еко номічно го та суспільно го ха -
рак те ру і ста но ви ли по ря док ден ний зга да ної кон фе ренції. Особ ли ву ува гу О.Іва -
щен ко приділила висвітлен ню кон цеп ту аль них по ло жень сво го вис ту пу “Про ана -
томію еко номічної нерівності в Україні: соціологічні досліди” в меж ах секції “Еко -
номічна соціологія” на за зна ченій кон фе ренції. Аналізу ю чи при чи ни фор му ван ня
й за гос трен ня про бле ми соціаль но-еко номічної нерівності, до повідач ка де таль но
спи ни ла ся на ав то рсько му ас пекті вив чен ня ма теріаль них дже рел стра тегій ви жи -
ван ня в по стра дянській Україні, зок ре ма на зна ченні сімей ної еко номіки та тіньо вої
еко номіки, в тому числі не фор маль ної за й ня тості. За ствер джен ням до повідач ки,
фор му ван ня сек то ру не фор маль ної за й ня тості здебільшо го відбу лось за ра ху нок
по ши рен ня са мо зай ня тості (“на род но го капіталізму” в термінах Е. де Сото), кот ру
слід роз гля да ти окре мо від уста ле но го по нят тя підприємниц тва. За умов відсут -
ності еко номічно го пе ре струк ту ру ван ня, дійсно го ре фор му ван ня, на леж ної дер -
жав ної політики за й ня тості, яка б відповідала еко номічним змінам ґло баль но го пла -
ну, са мо зай нятість в Україні не зни кає, а на впа ки по ши рюється. При цьо му вона те -
пер відби ває не тільки примітив ну бо роть бу з бу ден ною скру тою, а й про я ви рин ко -
вої свідо мості че рез зрос тан ня час тки українців, що праг нуть відкри ти свою влас ну
спра ву, до 40% — найбільшо го зна чен ня для всьо го по стра дя нсько го про сто ру впро -
довж остан ньо го де ся тиріччя.

21 жов тня 2011 року те о ре ти ко-ме то до логічний семінар “Украї на після 20
років не за леж ності: Мо делі роз вит ку, на ра ти ви національ ної іден тич ності та кри -
за леґітим ності вла ди” про ве ла ди рек тор Прог ра ми з історії, пам ’яті та конфліктів
Шко ли аналізу та роз в’я зан ня конфліктів при Універ си теті Джор джа Мей со на
(США), док тор пси хо логічних наук, про фе сор Ка ри на Ко рос теліна. На семінарі
був опри люд не ний та об го во ре ний дослідниць кий звіт, підго тов ле ний до повідач -
кою за підтрим ки Реґіональ но го пред став ниц тва Фон ду ім. Фрид ри ха Ебер та з ме -
тою сфор му ва ти ком плек сне ба чен ня Украї ни після двад ця ти років її не за леж ності.
Звіт уґрун то ва ний на уза галь ненні ре зуль татів опи ту ван ня ме то дом напівструк ту -
ро ва но го інтер в’ю 58 ек спертів в Україні (53 — у Києві та 5 — у Сімфе ро полі; з них 48
осіб — українці, 10 — іно земці). У звіті були опи сані на й важ ливіші, на дум ку укр а -
їнських та іно зем них ек спертів, кон цеп ту альні мо делі Украї ни, основні на ра ти ви
національ ної іден тич ності та дже ре ла кри зи леґітим ності в Україні. Найбільший
інте рес при сутніх вик ли ка ла інфор мація до повідач ки про те, що всі опи тані нею
 експерти вва жа ють го лов ним дже ре лом на галь них соціаль них про блем су час но го
укр аїнсько го суспільства відсутність національ ної ідеї та спільної іден тич ності.
Кри за спроб об’єдна ти до волі різні національні кон цеп ту алізації, що існу ють в су -
часній Україні, при зво дить до відсут ності чітко го ба чен ня ба жа них кінце вих ре -
зуль татів суспільних пе ре тво рень, уповільнен ня останніх та по глиб лен ня еко но -
мічно го за не па ду. За цих умов лише зна ход жен ня спільної національ ної іде о логії,
національ ної ідеї, ба чен ня проґресу та національ ної іден тич ності може ста ти за по -
ру кою згур ту ван ня суспільства, мо ти вацією плідної життєдіяль ності у ньо му, де -
мок ра тич но го роз вит ку краї ни. Заз на че не спільне ідей но-національ не підґрун тя
мож ли ве за умов сис тем но го національ но го діало гу.

16 бе рез ня 2012 року те о ре ти ко-ме то до логічний семінар “Міжге не раційна кла -
со ва і освітня мобільність в Україні” про ве ла стар ший на уко вий співробітник
відділу соціаль них струк тур Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, де кан фа куль те ту
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соціаль них наук НаУКМА, кан ди дат соціологічних наук Світла на Окса мит на. На
семінарі відбу ла ся пре зен тація док то рської мо ног рафії1 до повідач ки, у якій ви -
світле но пи тан ня досліджен ня міжге не раційної соціаль ної мобільності у су спіль -
стві, зв’яз ку між кла со вим по ход жен ням і кла со вою на лежністю чо ловіків та жінок.
При сутні були озна йом лені з основ ним змістом кни ги, що містить: 1) огляд го лов -
них етапів роз вит ку та емпіричні уза галь нен ня за ре зуль та та ми емпірич них до -
сліджень міжге не раційної соціаль ної мобільності в за рубіжній соціології; 2) аналіз
основ них тен денцій міжге не раційної кла со вої й освітньої мобільності в укр аїнсько -
му суспільстві з се ре ди ни ХХ століття се ред чо ловіків і жінок п’я ти віко вих ко горт,
здійсне ний на підґрунті ма теріалів емпірич них соціологічних досліджень, що їх
про во див Київський міжна род ний інсти тут соціології у 2003–2007 ро ках; 3) по -
рівнян ня шансів на здо бут тя освіти та здійснен ня соціаль ної мобільності вихідця ми 
з різно го соціаль но го се ре до ви ща.

С.Окса мит на на го ло си ла, що в укр аїнсько му суспільстві з се ре ди ни ХХ
століття за га лом незмінною за ли шається нерівність мож ли вос тей здо бут тя освіти,
відповідної їй за й ня тості та кла со вої на леж ності. На яв на стабільність рівнів віднос -
ної міжге не раційної кла со вої та освітньої мобільності. Така постійність пе ре дба чає
ви со кий рівень іммобільності (соціаль но го відтво рен ня) у верхній час тині кла со вої
струк ту ри укр аїнсько го суспільства та об ме жені відносні шан си мобільності у
будь-яко му на прям ку між верхніми й нижніми кла со ви ми ка те горіями. Поп ри те,
що освітні здо бут ки ста нов лять основ ний опо се ред ко ву валь ний чин ник кла со вої
мобільності, ані освітні ре фор ми ра дя нсько го періоду, то го час на ек спансія й
 обов’язковість се ред ньої за галь ної освіти, ані чис ленні зміни пра вил та інсти -
туціональ них шляхів пе ре хо ду до ви щої освіти не при ве ли до змен шен ня освітньої
нерівності у сенсі нерівності шансів здо бут тя ви щих рівнів освіти. Зу мов лені
соціаль ним по ход жен ням відмінності освітніх до сяг нень ви я ви ли ся пе ре важ но
стійки ми до інсти туціональ них за ходів освітньо го ре фор му ван ня та освітньої ек -
спансії.

Відтак, укр аїнське суспільство, особ ли во на прикінці ра дя нсько го і впро довж
по стра дя нсько го періоду, оче вид но, не мож на вва жа ти ме ри ток ра тич ним у тому ро -
зумінні, що коли люди до ся га ють пев но го рівня освіти, то кла со ве по ход жен ня вже
не впли ває на кла со ву на лежність. Пе реміщен ня індивідів до пев них по зицій за й ня -
тості й відповідної кла со вої на леж ності за одна ко во го рівня до сяг ну тої освіти,
ймовірно, знач но більшою мірою зу мов люється кла со вим по ход жен ням. Отже,
життєві шан си чо ловіків і жінок за ли ша ють ся знач ною мірою за леж ни ми від
соціаль но-кла со вих об ста вин їхньо го на род жен ня. Ра зом із тим, за ствер джен ням
до повідач ки, Украї на має ве ли чез ний по тенціал роз вит ку, реалізація яко го спри чи -
ни ла ся б до суттєвих струк тур них змін, як це відбу ва ло ся у нині ви со ко роз ви не них
краї нах упро довж ХХ століття, зок ре ма: ско ро чен ня за й ня тості ма лок валіфіко ва -
ною ро зу мо вою пра цею і роз ши рен ня сфе ри ви со кок валіфіко ва ної ро зу мо вої праці,
за нять про фесійних, управлінських, із над ан ня інфор маційних та інших по слуг.
Тоб то це озна ча ло би збільшен ня місць на се редніх і верхніх рівнях кла со вої струк -
ту ри та збільшен ня висхідної соціаль ної мобільності. За умо ви впро вад жен ня низ ки 
соціаль них, освітніх та еко номічних інсти туціональ них прак тик вирівню ван ня
умов і мож ли вос тей цілком ре аль но було б до сяг ти і вирівню ван ня шансів, і більшої
відкри тості суспільства. Утім, поки що історія свідчить, що у кла со во му суспільстві
зміни мож ливі лише шля хом ко лек тив них дій на ґрунті солідар ності й організації,
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шля хом кла со вих конфліктів не лише за пе ре роз поділ ре сурсів, а й за зміну умов
і пра вил їх на ко пи чен ня та ви ко рис тан ня, у тому числі й ре сурсів лю дсько го  роз -
витку.

Як на го ло си ла С.Окса мит на, на разі в українській соціології є ве ли чез на низ ка
мало чи зовсім не дослідже них явищ і про цесів, се ред яких: основні ме ханізми інсти -
туціональ ної зу мов ле ності відтво рен ня соціаль ної нерівності й мобільності; вплив
дер жав ної політики на ди наміку соціаль ної нерівності у суспільстві за га лом і освіт -
ньої нерівності зок ре ма; еко номічна, ста тус на і кла со ва відда ча від освіти; при чи ни й 
ве ли чи ни роз ривів між освітою і за й нятістю; міжге не раційна мобільність за до хо да -
ми; опра цю ван ня мо де лей до сяг нен ня ста ту су в укр аїнсько му суспільстві на основі
реґресійно го мо де лю ван ня; досліджен ня пре сти жу про фесій і за нять в укр аїнсько -
му суспільстві як скла до вої про цесів відтво рен ня соціаль ної струк ту ри; зв’я зок між
соціаль ним по ход жен ням і успішністю на вчан ня у се редній і вищій школі; соціаль на 
сеґреґованість і стра тифіко ваність се ред ньої та ви щої освіти; соціаль на нерівність
дошкільної освіти та її вплив на под альші освітні й ста тусні до сяг нен ня дітей різно -
го соціаль но го по ход жен ня; зна чен ня зовнішньо го не за леж но го оціню ван ня для
вирівню ван ня мож ли вос тей та шансів здійснен ня освітньої мобільності; вплив
соціаль ної мобільності на низ ку інших соціаль них явищ і про цесів, як-от політичні
орієнтації, елек то раль на по ведінка, міґраційна по ведінка, на род жу ваність, смерт -
ність тощо. На часі та кож за по чат ку ван ня но во го ета пу досліджен ня соціаль ної
нерівності та кла со вої мобільності з ура ху ван ням соціаль но-еко номічних змін
остан ніх де ся тиліть періоду не за леж ності та пе ре хо ду від соціалістич но го устрою до 
на яв но го капіталістич но го.

19 жов тня 2012 року те о ре ти ко-ме то до логічний семінар “Політич ний вплив
Росії в Україні” провів керівник цен тру укр аїнських досліджень Інсти ту ту Євро пи
РАН (Мос ква, Російська Фе де рація), док тор істо рич них наук Віктор Ми ро нен ко.
Семінар відбув ся в рам ках про ек ту Інсти ту ту Ке на на “Пе ре ос мис лю ю чи  демо -
кратію”. На семінарі відбу ла ся пре зен тація мо ног рафії1 до повідача, у якій уза галь -
не но ре зуль та ти од но го з пер ших сис те ма тич них досліджень новітньої історії укр а -
їнсько-російських відно син та російської політики сто сов но Украї ни впро довж
 перших двад ця ти років її не за леж ності (1991–2011). В.Ми ро нен ко на го ло сив два
го ловні не доліки політики Росії сто сов но Украї ни — не до оцінку зна чен ня відно син
з Украї ною та пе ре оцінку сили російсько го політич но го впли ву на неї. У підсум ку
впро довж усьо го досліджу ва но го періоду до повідач зафіксу вав нерівномірне, але
не ухиль не по слаб лен ня політич но го впли ву Росії в Україні. При чи ни цієї тен денції
різно манітні. Най важ ливішою се ред них В.Ми ро нен ко вва жає те, що Російська Фе -
де рація, по при праг нен ня збе рег ти та по си ли ти свій вплив в Україні, так і не ви ро би -
ла відповідної лінії по ведінки сто сов но неї. Суть російської політики сто сов но
Украї ни зво дить ся до того, щоб мати мак си мум впли ву на неї за од но час но го
мінімуму вит рат. Така політика уґрун то ва на на кон цепції об ме же но го су ве ренітету
сво го пар тне ра по міждер жав них відно си нах і на вряд чи може бути успішною в істо -
рич но му вимірі.

20 лис то па да 2012 року відбув ся те о ре ти ко-ме то до логічний семінар, при свя че -
ний кон фе ренції “Вкоріненість і за її меж ами: чи по яс ню ють соціологічні теорії
еко номічну ре альність?”; кон фе ренція відбу ва ла ся на соціологічно му фа куль теті
Ви щої Шко ли Еко номіки (м. Мос ква, Російська Фе де рація) 25–28 жов тня 2012
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року. Семінар про ве ла завіду вач ка відділу еко номічної соціології Інсти ту ту со -
ціології НАН Украї ни, стар ший на уко вий співробітник, док тор соціологічних наук
Те тя на Пет ру ши на. До повідач ка ко рот ко роз повіла при сутнім про історію ство рен -
ня Ви щої Шко ли Еко номіки як но во го типу універ си те ту, що на разі є у Росії ліде ром 
про су ван ня міжна род них стан дартів на уко вих досліджень та вик ла дан ня, а та кож
про фа куль тет соціології, який на сьо годнішній день за інтен сивністю на уко во го
жит тя, кількістю про ектів та публікацій не має ана логів у Росії. Кон фе ренція, що
за оцінкою Т.Пет ру ши ної ста ла на й зна чущішою подією у світовій еко номіко-со -
ціологічній науці за останні 10 років, була організо ва на як спільний фо рум кількох
світо вих організацій: Міжна род ної соціологічної асоціації (дослідниць кий комітет
“Еко номіка та суспільство”), (Євро пе йської соціологічної асоціації (секція еко -
номічної соціології) та Американської соціологічної асоціації (секція еко номічної
соціології).

Учас ни ка ми кон фе ренції були близь ко 200 осіб із більш ніж 20 країн (США,
Росія, Німеч чи на, Франція, Швеція, Украї на та ін.). На пле нар них засідан нях
 виступили такі вчені зі світо вим ім’ям, як Г.Морґан (“Капіталізм і капіталізми у
ХХІ столітті”), Ф.Добін (аналіз змін кор по ра тив них ціннос тей у США), Р. Фер -
нандес (“Сила ме реж на рин ках праці”), Б.Уцці (вив чен ня ролі ме реж у ро боті трей -
дерів нью-йорксько го хед же во го фон ду) та ше рег інших. Се ред міні-кон фе ренцій
на й чи сельнішими у плані пред став ниц тва були такі: “Нові те о ре тичні пер спек ти ви
еко номічної соціології”, “Гроші, фіна нси та суспільство”, “Організації та інсти ту ти
на рин ках, що роз ви ва ють ся”, “Рин ко ве суспільство та мо ральність”. Т.Пет ру ши на
ви со ко оцінила рівень на уко вих до повідей, ак тивність учас ників, всю ат мос фе ру,
що па ну ва ла на кон фе ренції, яка на пру же но і плідно пра цю ва ла 4 дні. На її дум ку,
усе це засвідчи ло за тре бу ваність еко номіко-соціологічних досліджень су час ним
жит тям та їхню пер спек тивність. Відтак, за твер джен ням до повідач ки, еко номічна
соціологія ста ла на й по тужнішим су час ним на пря мом роз вит ку світо вої соціо ло -
гічної дум ки.

15 бе рез ня 2013 року на уко во-ме то дич ний семінар “Роль на уко мет рич них баз
да них в інфор маційно му за без пе ченні на уко во-дослідниць ких робіт” провів член
ІЕЕЕ1 та АСМ2, ди рек тор Асоціації “Інфор матіо-Кон сорціум”, кан ди дат технічних
наук Олексій Ва сильєв. До повідач поінфор му вав при сутніх про су часні на уко мет -
ричні бази да них, SCOPUS як одну з інфор маційно-по шу ко вих сис тем, особ ли вості
індек су ван ня жур налів в сис темі SCOPUS, пред став леність укр аїнських жур налів
та на уко вих кон фе ренцій у сис темі SCOPUS. До повідь була по бу до ва на з по зицій
на уко метрії — га лузі на укоз на вства, що за й мається ста тис тич ни ми досліджен ня ми
струк ту ри й ди наміки ма сивів і по токів на уко вої інфор мації на підґрунті обліку
кількості на уко вих ста тей за пев ний проміжок часу, ци ту ван ня до роб ку на уковців,
оцінок якості ви ко нан ня та фіна нсу ван ня різних на уко вих оди ниць (інсти тутів, ко -
манд, осіб) тощо. О.Ва сильєв звер нув ува гу при сутніх на основні ат ри бу ти на уко -
мет рич них баз да них — ре фе ра тив но-бібліографічну інфор мацію, аналітич ний роз -
пис за пи су (кон тент-аналіз тощо), на уко мет ричні інди ка то ри (коди кла сифікацій,
статті те за у ру су, те ма тич них по каж чиків), індек си ци ту ван ня (імпакт-фак то ри) та
по си лан ня на по вний текст. Се ред 200 на уко мет рич них баз да них STN International
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до повідач ви ок ре мив такі їх різно ви ди, як про фесіональні сис те ми, сис те ми- аґре -
ґато ри, ав то номні інфор маційно-по шу кові сис те ми (бази да них), по шу кові сис те ми
ви дав ництв на уко вої періоди ки, елек тронні бібліот е ки на уко вих то ва риств, інсти -
туціональні ре по зи тарії бібліот еч них кон сорціумів та універ си тетів, сис те ми, що
підтри му ють кон цепцію відкри то го дос ту пу до інфор мації, бібліот ечні інфор мацій -
но- по шу кові сис те ми, веб-по рта ли бібліотек, інфор маційних центрів та уста нов,
спеціалізо вані сис те ми по шу ку на уко вої інфор мації в Інтер неті.

До повідач роз повів про сервіс EBSCO-Host, що вмож лив лює дос туп до більш
як 8000 по вно тек сто вих жур налів і охоп лює 9 по вно тек сто вих ко лекцій (баз да них)
та 3 ре фе ра тив но-бібліографічні бази да них (Medline, ERIC). При сутні були по -
інфор мо вані про дос тупні че рез ме ре жу Інтер нет бази да них Academic Search Pre -
mier, Business Source Premier, MasterFile Premier, Newspaper Source, Regional Busi -
ness News та ін. Зок ре ма, муль ти дис ципліна рна база да них Academic Search Premier
містить публікації на уковців у га лузі ан тро по логії, ар хе о логії, історії, криміно логії,
соціології, філо софії та низ ки інших гу манітар них, а та кож при род ни чих наук. Вона
охоп лює 4595 по вно тек сто вих на уко вих жур налів, 8052 жур на ли з ав то ре фе ра та ми,
3525 ре цен зо ва них на уко вих жур налів (“peer-reviewed”), 1660 жур налів з індек са ми
ци то ва ності ISI (Інсти тут на уко вої інфор мації). У ре цен зо ва них ви дан нях статті
про хо дять су во рий на уко вий відбір та ре цен зу ють ся на уко ви ми спільно та ми і вче -
ни ми ра да ми.

Зва жа ю чи на за пи тан ня та інте ре си при сутніх, О.Ва сильєв де таль но  схарак -
теризував на уко мет рич ну, інтеґраль ну, інфор маційно-по шу ко ву, ре фе ра тив но- біб -
ліографічну сис те му SCOPUS™ — інфор маційний про дукт ком панії Elsevier-
 Science1. SCOPUS™ є за со бом інфор маційно го за без пе чен ня на уко во-дослідниць -
ких робіт, на уко мет рич них досліджень, їх ме нед жмен ту та ме нед жмен ту ви дан ня
на уко вих жур налів. Публічний дос туп до цієї сис те ми умож ли вив ся з 2005 року. Її
ре фе ра тив но-бібліографічна база да них поєднує бібліографію більш ніж 19500 пе -
ріодич них ви дань 5000 ви давців, в тому числі — 18500 ре фе ро ва них жур налів (з них
1800 жур налів Open Access), 400 ко мерційних періодич них ви дань, 340 серійних
 видань, 49 млн за писів (се ред них 26 млн — з 1996 року, 78% — з ре фе ра та ми, а та кож
4,9 млн до повідей з кон фе ренцій). Особ ли вос тя ми SCOPUS™ є універ саль ний
 тематичний спектр, знач на гли би на рет рос пекції (в се ред ньо му 50 років), реалі зо -
ваний ме ханізм індек су ци ту ван ня ав торів та окре мих публікацій (індекс Гірша2),
реалізо ва ний ме ханізм рей тин гу періодич них ви дань, реалізо ва на бібліот е ка
аналітич них про це дур за ав то ра ми та жур на ла ми, на явність до дат ко вих баз да них
“Кар то те ка ав торів”, “Кар то те ка періодич них ви дань” та “Кар то те ка на уко вих
 установ”.

Відповіда ю чи на за пи тан ня при сутніх про місце укр аїнських на уко вих пе -
ріодич них ви дань у рам ках міжна род ної сис те ми на уко вої інфор мації, до повідач на
підставі на уко мет рич них да них довів, що ди наміка на уко вих публікацій на уковців
Украї ни — по зи тив на, про те порівнян ня із сусідніми краї на ми Східної Євро пи та
Росією на разі не вит ри мує. Тільки 3% на уко вих жур налів Украї ни пред став лені у
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1 http://info.scopus.com (http://www.scopus.com)
2 Індекс Гірша, або h-іndex — на уко мет рич ний по каз ник, що його за про по ну вав у 2005
році аме ри ка нський фізик Хор хе Гірш (Jorge E.Hirsch) із універ си те ту Сан-Дієго (Ка -
ліфорнія). Цей індекс вва жа ють кількісною ха рак те рис ти кою про дук тив ності на уков ця,
гру пи на уковців або краї ни за га лом і ґрун тується на кількості публікацій та кількості ци -
ту вань цих публікацій.



міжна род них на уко мет рич них сис те мах. Мож ли вості жур налів відкри то го дос ту пу
ви ко рис то ву ють ся укр аїнськи ми на уков ця ми не дос тат ньо (з 8362 жур налів
DOAJ — лише 32 з Украї ни). Відтак, вкрай не обхідні за хо ди підтрим ки вітчиз ня ної
на уко вої періоди ки для ви хо ду на міжна род ну аре ну.

Інфор мацію підго ту вав ВОЛОДИМИР РЕЗНІК,
док тор соціологічних наук, ви ко ну вач об ов’язків завіду ва ча відділу історії та

теорії соціології Інсти ту ту соціології НАН України
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