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Аплікація сис тем ної ме то до логії в соціологічній
та ста тис тичній реф лексії су час них
транс кор дон них про цесів

Анотація

У статті аналізу ють ся чин ни ки, що зу мов лю ють не обхідність ви ко рис тан ня
сис тем ної ме то до логії в соціологічно му та ста тис тич но му аналізі су час них
транс кор дон них про цесів. Крізь при зму про ек ту “Кра ще знан ня — кра ща спів -
пра ця”, який ви ко нується за Прог ра мою Вішег ра дсько го Фон ду, роз гля дається
взаємоз в’я зок те о ре тич них сис тем транс кор дон них про цесів і транс кор дон ної
ста тис ти ки, про по нується виз на чен ня остан ньої, фор му лю ють ся за вдан ня
под аль шо го по шу ку та імпле мен тації інстру ментів соціологічної та ста тис -
тич ної реф лексії транс кор дон них явищ.

Клю чові сло ва: транс кор донні яви ща та про це си, сис тем на ме то до логія, на -
уко во-прак тичні про ек ти, теорія транс кор дон них про цесів, теорія  транс -
кордонної ста тис ти ки, соціаль на імпле мен тація, кон крет но-соціологічне до -
сліджен ня

Вступ

Для ефек тив но го аналізу та управління су час ни ми транс кор дон ни ми
про це са ми вик люч не зна чен ня має ме то до логія сис тем но го досліджен ня
суспільства (сис тем на ме то до логія). Під сис тем ною ме то до логією за зви чай
ро зуміють су купність при нципів, підходів, пізна валь них зна рядь, на під -
ставі яких здійсню ють ся сис тем не досліджен ня об’єктів, а та кож сис тем не
мис лен ня та сис тем на по ведінка [Janièek, 2007: s. 4].

Зна чен ня сис тем ної ме то до логії для досліджен ня транс кор дон них
явищ зу мов люється, зок ре ма, тим, що вона як інстру мент інтеґра тив но го
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аналізу спро мож на адек ват но відоб ра зи ти пев ну єдність різних за своєю
при ро дою чин ників, що впли ва ють на кор до ни — від суб’єктних до ма -
теріаль но-ре чо вих. Крім того, сис тем на ме то до логія за без пе чує аналіз як
функціональ них, так і ди намічних ха рак те рис тик транс кор дон них явищ,
до по ма гає роз крит тю склад но го ме ханізму функціону ван ня та роз вит ку
транс кор дон них про цесів. На решті, сис тем на ме то до логія з її по туж ним
апа ра том при клад них роз ро бок здат на пе ре вес ти лімо логічні1 досліджен ня
з ка те горії пе ре важ но опи со вих до роз ря ду прак тич но не обхідних.

Усвідом лен ня не обхідності пе ре ве ден ня те о ре тич них та прак тич них
підходів до про блем кор донів на якісно но вий рівень — від пе ре важ но мо но -
фак тор но го аналізу до міждис ципліна рних досліджень — де далі більше
 поширюється се ред світо во го дослідниць ко го за га лу [Вrunet-Jailly, 2005:
р. 634]. На жаль, в колі укр аїнських вче них це усвідом лен ня дос тат ньою
мірою поки не утвер ди ло ся. Як за зна чає Н.Мікула, “у да ний час у вітчиз ня -
ній науці відсутні сис темні досліджен ня транс кор дон них реґіонів та транс -
кор дон но го співробітниц тва” [Мікула, 2012: с. 9].

Спро бу яко юсь мірою за пов ни ти цю про га ли ну в те о ре тичній реф лексії
транс кор дон но го співробітниц тва було зроб ле но Інсти ту том транс кор дон -
но го співробітниц тва (ІТС) та його пар тне ра ми в пе ребігу реалізації міжна -
род но го на уко во-прак тич но го про ек ту “Кор до ни для лю дей”.

Про ект був підго тов ле ний Інсти ту том транс кор дон но го співробітниц -
тва (м. Ужго род, Украї на) раз ом з уго рськи ми, сло ваць ки ми та ру му нськи -
ми пар тне ра ми в рам ках Прог ра ми ENPI (2007–20013 рр.) Євро пе йсько го
Со ю зу. Він реалізу вав ся впро довж 2010–2012 років.

За галь ною ме тою Про ек ту ста ла оптимізація управління транс кор дон -
ним співробітниц твом сусідніх реґіонів Ру мунії, Сло вач чи ни, Угор щи ни та
Украї ни. Го лов ним підсум ком Про ек ту є ство рен ня сис те ми індек сації та
моніто рин гу транс кор дон но го співробітниц тва та ме то ди ки її соціаль ної
імпле мен тації. Не вда ю чись до її де таль но го аналізу2, за зна чу, що сис те ма
індек сації та моніто рин гу транс кор дон но го співробітниц тва (СІМ) в Єв -
ропі — це ком плекс те о ре тич них та організаційно-прак тич них за ходів, який
за без пе чує ко рек тний аналіз і порівнян ня за галь них і відмінних рис, а та кож 
тен денцій роз вит ку транс кор дон но го співробітниц тва в різних реґіонах Єв -
ро пи з ме тою підви щен ня його ефек тив ності, на сам пе ред шля хом опти -
мізації управління. СІМ є універ саль ною мо дел лю аналізу та оптимізації
управління транс кор дон ним співробітниц твом як на но во му Східно му кор -
доні в цілому, так і в його окре мих сеґмен тах зок ре ма.

У пе ребігу реалізації про ек ту “Кор до ни для лю дей” з усією гос тро тою
по ста ла про бле ма якісно го ста тис тич но го за без пе чен ня індек сних до слi -
джень транс кор дон них про цесів. Во че вид ни ли ся брак ста тис тич ної інфор -
мації сто сов но тих чи інших транс кор дон них явищ, їхня не дос тат ня  до -
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1 Лімо логія — на ука про кор до ни.
2 Вик лад ме то до логічних та ме то дич них за сад індек сації та моніто рин гу транс кор дон -
но го співробітниц тва містить ся в роз роб ках Інсти ту ту транс кор дон но го співробітниц т -
ва [Оптимізація сис те ми, 2012; Посібник із індек сації та моніто рин гу, 2012].



стовірність, серй озні розбіжності в ме то до логії та ме то диці ста тис тич но го
оціню ван ня, ви ко рис то ву ва них ста тис тич ни ми відо мства ми країн- чле нів
Євро пе йсько го Со ю зу та дер жав-учас ниць Східно го пар тне рства.

Тому Інсти ту том транс кор дон но го співробітниц тва раз ом із його пар т -
не ра ми був за по чат ко ва ний окре мий міжна род ний про ект, при свя че ний
про бле мам транс кор дон ної ста тис ти ки. Він на зи вається “Кра ще знан ня —
кра ща співпра ця”.

Сис тем на ста тис тич на реф лексія транс кор дон них явищ

Про ект ви ко нується за Прог ра мою Вішег ра дсько го Фон ду. За галь ною
ме тою про ек ту є оптимізація транс кор дон ної ста тис ти ки сусідніх реґіонів
Польщі, Сло вач чи ни, Угор щи ни, Ру мунії, Украї ни та Мол до ви. Спе цифічні 
цілі про ек ту:

1) спільне роз роб лен ня сис тем ної ме то до логії кількісно го оціню ван ня
транс кор дон них про цесів;

2) про ве ден ня на за са дах сис тем ної ме то до логії ста тис тич них до слi -
джень рівня роз вит ку транс кор дон но го співробітниц тва на при кор -
дон них те ри торіях;

3) спільна підго тов ка на уко во-ме то дич них ма теріалів для впро вад жен -
ня в на вчаль ний про цес ви щих на вчаль них за кладів при кор дон них
реґіонів.

Період реалізації про ек ту: ве ре сень 2012 — січень 2014 року. Аплікан -
том про ек ту є Інсти тут транс кор дон но го співробітниц тва (м. Ужго род,
Украї на); пар тне ра ми — Інсти тут стабільності та роз вит ку (м. Пра га, Че -
хія), Центр ста тис тич них досліджень та на вчан ня Го лов но го управління
ста тис ти ки (м. Вар ша ва, Поль ща), Гро ма дський кон суль таційний центр —
Асо ціація “ЄвроІнформ” (м. Ки шинів, Мол до ва), Асоціація реґіональ но го
роз вит ку “KIUT” (м. За гонь, Угор щи на), Ста тис тич не управління Сло вач -
чи ни, Пряшівське реґіональ не управління (м. Пряшів, Сло вач чи на).

Над про ек том пра цює по туж на ко ман да на уковців і прак тиків. До неї
вхо дять, зок ре ма, знані в Європі та світі фахівці — в ми ну ло му ба га -
торічний керівник Польсько го ста тис тич но го відо мства, нині — про фе сор
Ла за рсько го універ си те ту Й.Ол еньський та ко лишній ди рек тор На у ко -
во-дослідниць ко го інсти ту ту Рос ста ту, віце-пре зи дент Російської Ака -
демії еко номічних наук та підприємниц тва, наш зем ляк із За кар пат тя про -
фе сор В.Сим че ра.

Є ще одна важ ли ва особ ливість ко ман ди, яка реалізує про ект. В ній
інтеґро вані зу сил ля фахівців, які пред став ля ють, з од но го боку, співто ва -
рис тво ви роб ників ста тис тич ної інфор мації (про фесійних ста тис тиків), з
іншо го — співто ва рис тво її ко рис ту вачів (соціологів, еко номістів, прав -
ників, дер жав них управлінців). Та кий симбіоз ви я вив ся вель ми про дук тив -
ним, бо доз во лив поєдна ти в єди но му дослідниць ко-при клад но му ком -
плексі як обґрун то вані за пи ти на транс кор дон ну інфор мацію, так і якісні
відповіді на них.

Ре зуль та ти ро бо ти учас ників про ек ту набули виз нан ня. Вель ми важ ли -
вим і пре стиж ним було за про шен ня їх до участі у ро боті 59-го Всесвітньо го
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ста тис тич но го конґресу, який про хо див 25–30 сер пня 2013 року в Гон конзі
(КНР). На Конґресі зібра ло ся більш ніж 2400 учас ників з усіх кон ти нентів:
пред став ників урядів, міжна род них організацій, на уковців, прак тиків. Згід -
но з про гра мою ро бо ти фо ру му із про блем ста тис ти ки транс кор дон них
 процесів (транс кор дон ної ста тис ти ки) 29 сер пня було про ве де но окре ме
сесій не за сідан ня, в яко му взя ли участь пред став ни ки національ них де -
леґацій, Є вро стату (орга ну Євро пе йсько го Со ю зу зі ста тис ти ки), Світо во го
бан ку та ін.

На цьо му засіданні були пред став лені до повіді ек спертів ІТС: Ва си ля
Сим че ри [Simchera , 2013], Сергія Усти ча [Ustych, 2013], ди рек то ра Ста тис -
тич но го офісу Підкар па тсько го воєво дства Ма ре ка Чер па ла-Во ля на (Поль -
ща) [Cierpial-Wolan, 2013], Дер жав но го сек ре та ря Міністе рства фінансів
Сло ваць кої Рес публіки Васіла Гу да ка [Hudak, 2013], Ге не раль но го сек ре та -
ря Нор везь ко го Ба рен цо во го Сек ре таріату Рюне Ра фа ель со на (Нор вегія)
[Rafaelsen, 2013], про фе со ра Універ си те ту м. Аделаїда Сергія Нес те ро ва
(Австралія) [Nesterov, 2013]. До повіді вик ли ка ли ве ли кий інте рес учас -
ників засідан ня та жва ву дис кусію. За галь ний вис но вок ек спертів підтвер -
див, що про бле ма ти ка транс кор дон ної ста тис ти ки вель ми важ ли ва для всіх
реґіонів світу, і реалізація про ек ту “Кра ще знан ня — кра ща співпра ця”
сприяє ста нов лен ню но во го розділу ста тис тич ної на уки та прак ти ки. Одно -
с тай ною була дум ка про не обхідність як най шир шо го роз гор тан ня цієї ро бо -
ти із на ступ ною пре зен тацією її ре зуль татів на чер го во му Всесвітньо му ста -
тис тич но му конґресі у Ріо-де-Жа ней ро (Бра зилія) в 2015 році.

Відрад но, що зроб лені ек спер та ми про ек ту на Конґресі до повіді за про -
по зицією аме ри ка нсько го жур на лу “Journal of Mathematics and System
Scien ce” (“Ма те ма ти ка та сис темні на уки”) (ISSN 2159-5291, USA) на й -
ближ чим ча сом бу дуть опубліко вані на його сторінках.

Інсти ту том транс кор дон но го співробітниц тва був та кож пред став ле ний 
та по ши ре ний се ред учас ників Кон гре су збірник на уко во-прак тич них роз -
ро бок “Ма теріали зі ста тис ти ки транс кор дон них про цесів” (в елек трон но му 
фор маті, мова англійська) за ре дакцією В.Сим че ри, Й.Ол еньсько го та С.Ус -
ти ча [Proceedings, 2013]. Се ред ав торів збірни ка — відомі українські до -
слідни ки: док тор соціологічних наук, про фе сор, за ступ ник ди рек то ра Ін -
сти ту ту соціології НАН Украї ни Євген Го ло ва ха, док тор еко номічних наук,
про фе сор, ди рек тор Інсти ту ту реґіональ них досліджень НАН Украї ни Ва -
силь Кравців і док тор еко номічних наук, про фе сор, провідний на уко вий
співробітник цьо го Інсти ту ту Надія Мікула.

По ряд із тим по льськи ми ек спер та ми про ек ту під керівниц твом про фе -
со ра Й.Ол еньсько го підго тов ле но досліджен ня “Тран скор дон на еко номіка.
Тран скор дон на еко номічна теорія. Тран скор дон на ста тис ти ка”, що вий шло
дру ком 2013 року у Вар шаві [Transborder Economies, 2013].

Від теорії транс кор дон них про цесів
до теорії транс кор дон ної ста тис ти ки

Кор до ни, як відомо,— по нят тя універ саль не. Їхня сутність скрізь одна -
ко ва. Для того, щоб от ри ма ти інфор мацію про кількісні па ра мет ри соціаль -
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них про цесів, по в’я за них із пе ре ти ном кор донів (або, інши ми сло ва ми,
транс кор дон них про цесів), ми звер таємося до ста тис ти ки, зок ре ма, тієї її
час ти ни, яка діста ла на зву “транс кор дон на ста тис ти ка”.

Якщо буде вит во ре но ко рек тну теорію транс кор дон них про цесів, то тим
са мим ми ма ти ме мо не обхідні умо ви для ство рен ня ко рек тної теорії транс -
кор дон ної ста тис ти ки.

Роз глянь мо основні по ло жен ня теорії функціону ван ня та роз вит ку
транс кор дон них явищ.

Ди намічною фор мою існу ван ня кор донів є транс кор донні1 про це си
(ТКП) (транс кор донні яви ща, транс кор донні по то ки, транс кор дон не).
Тран с кор донні про це си існу ють відтоді, відко ли існу ють кор до ни2. Ці про -
це си мо жуть бути об ме жені тими чи інши ми час ти на ми про сто ру (зок ре ма,
те ри торії) дер жав, а мо жуть по ши рю ва ти ся на всю дер жа ву.

У зв’яз ку з віднос ною не роз ви неністю транс кор дон них про цесів та при -
мітивністю їхніх форм, з од но го боку, і з тим, що за зви чай вони мали місце на 
те ри торіях, без по се ред ньо при лег лих до кор донів, з іншо го боку, транс кор -
дон на ко мунікація три ва лий час (аж до останніх де ся тиліть) асоціюва ла ся з
при кор дон ною.

Про те внаслідок ре во люційних на уко во-технічних змін (зок ре ма, по я ви 
при нци по во но вих за собів транс пор ту та зв’яз ку) і по в’я за них із цим ґло -
балізації та ди намізації суспільно го роз вит ку в другій по ло вині ми ну ло го
століття, мас шта би, інтен сивність та різно манітність форм транс кор дон них
про цесів над зви чай но зрос ли.

На ма га ти ся втис ну ти при нци по во нову якість транс кор дон ної ко му -
ніка ції в про крус то ве ложе по нят тя “при кор донні відно си ни” (“при кор дон -
ні зв’яз ки”) ста ло не ко рек тно з на уко вої точ ки зору і контрпро дук тив но — з
прак тич ної.

Ви хо дя чи із сис тем но го ба чен ня об’єкта, сутність транс кор дон них
про цесів, на мою дум ку, ста но вить суб’єктна ко мунікація, відно си ни,
взаємодія чи при род ний пе ретік ре чо ви ни, енергії тощо, по в’я зані із пе ре -
ти ном лінії дер жав но го кор до ну. Та ким чи ном, транс кор донні про це си
(транс кор дон не) відрізня ють ся від міжна род них відно син. Вони ширші за
своїм змістом, оскільки охоп лю ють не тільки ши ро кий спектр суб’єктної
взаємодії че рез кор дон (що скла дає зміст міжна род них відно син), а й ве ли -
ке різно маніття при род них транс кор дон них явищ, та ких як пе ретік вод них 
і повітря них ре сурсів, міґрації по пу ляцій тва рин (сво го роду об’єктна
взаємодія) тощо. Звісно, вони ба гатші за змістом і в зістав ленні з міждер -
жав ни ми відно си на ми, суб’єкта ми яких є тільки дер жавні інсти туції (див.
рис. 1).
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1 “Transborder (transfrontier)” (англ.) озна чає “че рез кор дон, по той бік кор до ну”.
2 Роз роб лен ням теорії кор донів та транс кор дон них про цесів за й мається Міжна род на
дослідниць ка гру па, ство ре на в Інсти туті транс кор дон но го співробітниц тва. У гру пу
ввійшли на уковці, дип ло ма ти, пред став ни ки органів дер жав но го управління, діло вих
кіл. Вони підго ту ва ли низ ку досліджень, зок ре ма: [Тран скор дон не співробітниц тво,
2007; Устич, 2010; Ustych, 2012].



Рис. 1. Зміст транс кор дон них про цесів

У ба га тог ран но му, сис тем но му явищі “транс кор дон не” за та ки ми кри -
теріями, як гли би на охоп лен ня те ри торії транс кор дон ною дією та його про -
сто рові об ся ги (мас шта би), слід розрізня ти три рівні: мак ро1, мезо і мікро.

Мак рорівню відповіда ють транс кор донні про це си, які за своїм об ся гом
охоп лю ють те ри торію всієї дер жа ви (на прик лад, міждер жавні відно си ни,
міжна родні відно си ни за галь но національ них суб’єктів, міждер жав ний то -
ва ро обмін тощо). Ме зорівень утво рю ють транс кор донні яви ща, по ши рю вані 
на реґіони (на прик лад, співробітниц тво реґіональ них дер жав них органів та
те ри торіаль них гро мад, то ва ро обмін, при родні про це си тощо). Мікрорівень
транс кор дон них про цесів по в’я за ний із пе ре ти ном дер жав но го кор до ну
(організо ва ним чи стихійним, за кон ним чи не ле галь ним) кон крет ни ми
суб’єкта ми (пред став ни ка ми органів вла ди, гро ма дських організацій, гру -
па ми чи окре ми ми гро ма дя на ми) або то ва ро обміном, при род ни ми яви ща ми 
на місце во му рівні. Зап ро по но ва не ро зуміння сут ності транс кор дон них про -
цесів вик ла де но тут дещо схе ма ти зо ва но, про те, на мій по гляд, воно адек ват -
но відоб ра жає основ ний зміст та струк ту ру транс кор дон них явищ.

Відповідно до сис тем но го ро зуміння транс кор дон них про цесів про по -
нується виділити три типи транс кор дон ної ста тис ти ки, що відповіда ють
мак ро-, мезо- та мікрорівню транс кор дон них про цесів. За галь но національ -
на транс кор дон на ста тис ти ка дає кількісну оцінку суб’єктної, інсти туційної
та об’єктної взаємодії че рез кор дон на рівні дер жа ви, реґіональ на транс кор -
дон на ста тис ти ка — на рівні реґіону, місце ва транс кор дон на ста тис ти ка — на 
місце во му рівні. Реґіональ на транс кор дон на ста тис ти ка та місце ва транс -
кор дон на ста тис ти ка знач но ширші за об ся гом, ніж ста тис ти ка при кор дон -
но го співробітниц тва (див. рис. 2).
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1 Як відомо, існу ють та кож транс національні про це си. Вони по в’я зані із пе ре ти ном
кор донів декількох чи навіть ба гать ох дер жав.



Рис. 2. Типи транс кор дон ної ста тис ти ки

Міждис ципліна рний про дукт, що відоб ра жає кількісні ас пек ти транс -
кор дон них про цесів і може бути на зва ний “транс кор дон на ста тис ти ка”, зви -
чай но, по тре бує виз на чен ня. Відомо, що термін “ста тис ти ка” має ла ти нське
по ход жен ня від сло ва “status” — стан, по ло жен ня ре чей, дер жа ва. В до -
слідженні та управлінні соціаль ни ми яви ща ми цим терміном по зна ча ють:
1) ви ок рем ле ну га лузь суспільних наук; 2) відоб ра жен ня пев но го роду су -
спільно го роз вит ку щодо кон крет них умов місця та часу; 3) фор му су -
спільної діяль ності; 4) на вчаль ну дис ципліну; 5) су купність да них про яви -
ще або про цес [Еко номічна ен цик ло педія, 2002: т. 3, с. 465].

Ви хо дя чи з цьо го за галь ноп рий ня то го ро зуміння ста тис ти ки, по нят тя
“транс кор дон на ста тис ти ка”, мож на виз на чи ти:

1) як розділ ста тис ти ки, по кли ка ний досліджу ва ти кількісні за ко но -
мірності роз вит ку транс кор дон них явищ і про цесів і да ва ти чис ло ве
відоб ра жен ня їх у не роз рив но му зв’яз ку із їхніми якісни ми ха рак те -
рис ти ка ми;

2) як ас пект об’єктив но го роз вит ку суспільних явищ і про цесів, по в’я за -
них із пе ре ти ном кор до ну;

3) як вид ста тис тич ної діяль ності, спря мо ва ної на от ри ман ня, опра цю -
ван ня та аналіз інфор мації, яка всебічно ха рак те ри зує кількісні за ко -
номірності транс кор дон них явищ і про цесів;

4) як ста тис тич ну дис ципліну, яка пе ре дба чає вив чен ня ме тодів транс -
кор дон ної ста тис ти ки, пе ре дусім ме тодів ста тис тич но го спос те ре -
жен ня, пер вин но го опра цю ван ня зібра них да них, ме то ду гру пу вань,
пра вил по бу до ви ста тис тич них таб лиць, роз ра хун ку уза галь не них
по каз ників (віднос них, се редніх, індек со вих), аналізу зв’язків між
по каз ни ка ми транс кор дон ної ста тис ти ки;

5) як су купність кількісних да них про транс кор дон не яви ще чи про цес.

Вис нов ки

Сис тем на ме то до логія є ефек тив ним пізна валь ним і пе ре тво рю валь ним
зна ряд дям транс кор дон них про цесів. Вона дає змо гу істот но уточ ни ти й
кон кре ти зу ва ти соціологічне та ста тис тич не знан ня про сутність транс кор -
дон них явищ та їхню струк ту ру.
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Регіональна ТС
(кількісна оцінка

взаємодії через кордон
на рівні регіону)

Типи транскордонної статистики (ТС)
(відповідають макро-, мезо-, мікрорівню суб’єктної, 

інституціональної та об’єктної взаємодії через кордон)

Місцева ТС
(кількісна оцінка взаємодії через

кордон на рівні громад, соціальних
груп та окремих індивідів)

Національна ТС
(кількісна оцінка

взаємодії через кордон
 на державному рівні)



В соціологічній та ста тис тичній аплікації сис тем ної ме то до логії для
аналізу та управління су час ни ми транс кор дон ни ми про це са ми, зок ре ма в
кон сти ту ю ванні транс кор дон ної ста тис ти ки, зроб лені тільки перші кро ки.
По пе ре ду — ве ли ка пра ця ши ро ко го за га лу дослідників та прак тиків, зок ре -
ма, в ца ри нах вдос ко на лен ня ме тодів соціологічної та ста тис тич ної реф -
лексії транс кор дон них явищ та про цесів і ефек тив ної соціаль ної імпле мен -
тації от ри ма ної інфор мації.

На шля ху до роз в’я зан ня цьо го за вдан ня Інсти тут транс кор дон но го
співробітниц тва раз ом зі свої ми пар тне ра ми в Угор щині, Сло вач чині та Ру -
мунії на кош ти ґран та Прог ра ми ENPI Євро пе йсько го Со ю зу в жовтні 2012
року роз по чав реалізацію про ек ту “Кор до ни очи ма лю дей”. Про ек том  пе -
ред бачено фор му ван ня соціологічно го сервісу транс кор дон но го співробіт -
ниц тва сусідніх реґіонів Угор щи ни, Сло вач чи ни, Ру мунії та Украї ни. У
січні 2013 року за участі провідних соціологів цих країн в Ужго роді відбу ла -
ся стар то ва міжна род на на уко во-прак тич на кон фе ренція [Ме то до логія та
інстру мен тарій, 2013]. Про май бутні ре зуль та ти ціка вої й важ ли вої ро бо ти
інтер національ ної ко ман ди вче них і прак тиків над про ек том бу дуть по -
інфор мо вані як ек спер тне співто ва рис тво, так і ши ро ка гро мадськість.
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