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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Су час ний стан порівняль них соціаль них досліджень

(Тре тя Літня шко ла і Тре тя міжна род на дослідниць ка кон фе ренція “Куль турні
й еко номічні зміни в порівняльній пер спек тиві” Ла бо ра торії порівняль них соціаль них
досліджень Національ но го дослідниць ко го універ си те ту “Вища Шко ла Еко номіки”)

У № 3 ча со пи су “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” за 2012 рік я вже ділив -
ся свої ми вра жен ня ми від Літньої шко ли Ла бо ра торії порівняль них соціаль них
досліджень (ЛПСД) НДУ “Вища Шко ла Еко номіки” (ВШЕ) в кон тексті су час них
тен денцій соціаль них досліджень. У серпні 2013 року відбу ла ся чер го ва (уже тре тя)
Літня шко ла Ла бо ра торії “Ба га торівне вий фак тор ний аналіз і ба га торівне ве мо де -
лю ван ня струк тур ни ми рівнян ня ми в па кеті Mplus” (“Multilevel CFA and Multilevel
SEM in Mplus”), а 12–16 лис то па да 2013 року у ВШЕ в Москві про й шла Тре тя
міжна род на дослідниць ка кон фе ренція “Куль турні й еко номічні зміни в порів -
няльній пер спек тиві”.

Аналіз цих ака демічних за ходів дає змо гу не тільки дати їм оцінку, а й спро бу ва -
ти сха рак те ри зу ва ти су час ний стан (“state of the art”) порівняль них досліджень у
світі. Якщо торік, го во ря чи про діяльність Ла бо ра торії порівняль них досліджень
ВШЕ, я на сам пе ред звер нув ува гу на цікаві тен денції роз вит ку соціаль них до -
сліджень у по стра дя нських краї нах, то те пер, ви хо дя чи з рівня організації і под а них
до повідей, мож на дійти вис нов ку про стан справ у порівняль них досліджен нях у
міжна род но му мас штабі.

Га даю, це не буде пе ребільшен ням. По-пер ше, на Літній школі було под а но
найбільш су часні й ефек тивні ме то ди аналізу да них, що ви ко рис то ву ють ся в порів -
няль них досліджен нях сьо годні. Зас то су ван ня саме та ких ме тодів час то є об ов’яз ко -
вою ви мо гою для публікації у провідних ча со пи сах світу в ца рині соціаль них наук.
До них на ле жить ба га торівне ве мо де лю ван ня струк тур ни ми рівнян ня ми, що вмож -
лив лює од но час не тес ту ван ня пря мих та опо се ред ко ва них ефектів змінних, вклю -
че них у те о ре тич ну мо дель (http://lcsr.hse.ru/Keynote2013), і ста тис тич не оціню -
ван ня різниці на індивіду аль но му та національ но му рівнях. Для ро бо ти над прак -
тич ни ми за вдан ня ми і влас ни ми дослідниць ки ми про ек та ми учас ни ки за сто со ву ва -
ли вже відо мий за по пе ред ньою шко лою па кет ста тис тич но го про грам но го за без пе -
чен ня Mplus (http://www.statmodel.com), кот рий нині вва жа ють на й по тужнішим
інстру мен том аналізу да них для ба га торівне во го мо де лю ван ня із ви ко рис тан ням
струк тур них рівнянь. Та кож раз ом з Mplus порівню ва ли ся мож ли вості, об ме жен ня
й відмінності інших відо мих ста тис тич них па кетів для та ко го склад но го ме то ду, що
по тре бує знач них об чис лю валь них ре сурсів: HLM, AMOS, Stata.

Основ ний курс на школі вик ла дав про фе сор Гер манн Дюль мер (H.Dülmer),
про фе сор Універ си те ту Кель на і ди рек тор архівно го управління да ни ми GESIS
Інсти ту ту соціаль них досліджень Лей бни ця (GESIS — Leibniz-Institut für Sozial -
wisse nschaften). Його асис тен том був на уко вий співробітник ЛПСД Ки рилл Жир -
ков (НДУ ВШЕ) (http://lcsr.hse.ru/summer2013).

Слід на го ло си ти, що на цій школі відбу ва ло ся пев не уза галь нен ня того, що  ви -
вчалося в кон тексті ме то до логії порівняль них досліджень у по пе редні два роки.
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Цикл літніх шкіл ЛПСД відкрив ся 2011 року вив чен ням при нципів ба га торівне во го 
ієрар хіч но го аналізу (“Multilevel analysis in comparative studies”, http://lcsr.hse.ru/
summer_school/Multilevel_analysis). У 2012 році під керівниц твом П.Шмідта вив ча -
ли ся ме то ди вимірю ван ня ла тен тних змінних (конфірма тор ний фак тор ний аналіз) і 
тес ту ван ня при чин них мо де лей із ви ко рис тан ням струк тур них рівнянь (“Causal
Models and Structural Equations”, http://lcsr.hse.ru/announcements/47282295.html).
Те пер ста ло мож ли вим об’єднан ня обох груп ме тодів для оптимізації аналізу да них
у порівняль них досліджен нях.

Упро довж двох тижнів шко ли учас ни ки не лише опа но ву ва ли ста тис тичні ме -
то ди, а й пре зен ту ва ли свої по точні дослідницькі про ек ти, одер жу ю чи в про цесі об -
го во рен ня цінні ре ко мен дації щодо вдос ко на лен ня їх. До про гра ми шко ли та кож
були вклю чені цікаві гос тьові лекції (http://lcsr.hse.ru/summer2013/lecturers) і до -
дат кові за нят тя з ро бо ти в по пу ляр но му па кеті LaTeX і про гра му ван ня в SQL
(http://lcsr.hse.ru/summer2013).

По-дру ге, ла бо ра торії вда ло ся за до волі ко рот кий період (менш як три роки)
ство ри ти ве ли ку міжна род ну ме ре жу вче них із Росії, Біло русі, Украї ни, США,
Німеч чи ни, Ізраї лю, Йор данії, Італії, Нідер ландів, Люк сем бур га, Швей царії, Фін -
ляндії, Австрії, Польщі та Ру мунії (http://lcsr.hse. ru/about#link2). Ме ре жа охоп -
лює як уче них зі світо вим ім’ям, так і мо ло дих фахівців та аспірантів. При ство ренні
Ла бо ра торії було по став ле но вель ми амбітну мету пе ре тво рен ня її на провідний
світо вий центр порівняль них соціаль них досліджень. З огля ду на нерівномірний
роз ви ток на уки в су час но му світі, доміну ван ня універ си тетів, дослідниць ких цент -
рів і ча со писів ан гло мов них країн, а та кож особ ли ве відста ван ня від світо вих тен -
денцій суспільних наук у краї нах ко лиш ньо го СРСР до та кої мети мож на було по -
ста ви ти ся скеп тич но. Нап рик лад, в Росії існує лише один соціологічний ча со пис,
що має імпакт-фак тор (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf), і
ли шень 4, що індек су ють ся в на уко мет ричній плат формі Scopus в руб риці соціо -
логія і політичні на уки. До сло ва, в Україні не існує жод но го та ко го соціологічно го
ча со пи су, а у сфері соціаль них наук є тільки 3 еко номічні ча со пи си, пред став лені в
базі Scopus (http://jsi.net.ua/journals/scopus. html). Одна че прак ти ка по ка за ла, що
по я ва світо во го цен тру суспільних наук у при нципі мож ли ва навіть у по стра дян -
ській країні. Щоп рав да, це ста ло ре аль ним за вдя ки за лу чен ню до ро бо ти ла бо ра торії 
провідних світо вих ек спертів, які вже ма ють ви сокі рей тин ги. Ра зом із тим се -
лекційна ро бо та се ред пер спек тив них мо ло дих уче них та кож за слу го вує на високу
оцінку.

По-третє, на чер говій кон фе ренції “Куль турні й еко номічні зміни в порів -
няльній пер спек тиві” були пред став лені ре зуль та ти новітніх ориґіна льних  до -
слiджень, що при свя чені ак ту аль ним те мам і ви ко рис то ву ють пе ре дові теорії та
 методи аналізу да них. За га лом кон фе ренція скла да ла ся із 5 пле нар них сесій, на
яких вис ту пи ли клю чові до повідачі, і з 16 секційних те ма тич них засідань “з пи -
тань сприй нят тя елітами і ма са ми де мок ратії і гро ма дя нських сво бод, з про блем
 насильства, міжетнічних взаємовідно син, доб ро бу ту, соціаль ної спра вед ли вості,
релігії” (http://www.hse.ru/news/101035900. html). І хоча кон фе ренція не була та -
кою мас штаб ною, як конґреси міжна род них асоціацій (в її ро боті взя ли участь 75
російських і за кор дон них дослідників), вона про де мо нстру ва ла основні тен денції
су час них порівняль них досліджень.

Прог ра ма кон фе ренції (http://lcsr.hse.ru/Program2013), що денні звіти у стрічці 
но вин, що опе ра тив но розміща ли ся на сайті ла бо ра торії (http://lcsr.hse.ru/news/), а
та кож опис клю чо вих до повідей провідних світо вих уче них (http://lcsr.hse.ru/Key
note2013) де таль но озна йом лю ють зі змістом ро бо ти кон фе ренції. Тому немає по -
тре би в його пе ре казі.
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Утім, звер ну ува гу на деякі клю чові мо мен ти.
Пе ре дусім це нові мож ли вості для ро бо ти соціологів, яких не було ще 10–15

років тому і які зрос та ють із року в рік. На явність різно манітних крос-національ них
і лонґітюд них баз да них, технічна дос тупність їх, су час не про грам не за без пе чен ня і
ста тис тичні ме то ди, а та кож об чис лю вальні мож ли вості пер со наль них ком п’ю терів
да ють змо гу сьо годні здійсню ва ти порівняльні досліджен ня на ви со ко му рівні не за -
леж но від того, в якій країні пе ре бу ває вче ний. Та кий ком па ра тив ний підхід дає
мож ливість по ба чи ти тен денції роз вит ку на мак ро- і мікрорівні в ґло баль но му світі,
його реґіонах і окре мих краї нах. Більшість соціаль них явищ національ но го мас шта -
бу мож на усебічно і до волі гли бо ко проінтер пре ту ва ти в порівняльній пер спек тиві.

Та кож за слу го вує на ува гу організація ро бо ти кон фе ренції. Звісно, вона про во -
ди ла ся англійською мо вою, оскільки аль тер на ти ви для організації на уко вої ко -
мунікації на міжна род них кон фе ренціях нині немає. Не було “сеґреґова них” секцій
за мов ною озна кою, хоча в Росії, як відомо, існує по туж на тра диція суспільних наук
російською мо вою. Але, на пев но, вона відсту пає під на тис ком ви мог зрос тан ня ци -
то ва ності публікацій і вклю чен ня їх у міжна родні ре фе ра тивні бази й на уко мет -
ричні плат фор ми.

Не обхідно за зна чи ти, що про гра ма кон фе ренції була дуже інтен сив ною, і вона
мог ла бути ви ко на на тільки за умо ви чітко го дот ри ман ня реґла мен ту. Поп ри безліч
пи тань до до повідачів і ак тивні дис кусії, графік по ру шу вав ся дуже рідко. Точність і
дот ри ман ня реґла мен ту — об ов’яз кові ви мо ги до організа торів і учас ників міжна -
род них ака демічних кон фе ренцій. Важ ли вою скла до вою фор ма ту об го во рен ня була 
на явність для кож но го вис ту пу двох дис ку тантів (ре цен зентів), які мали за зда легідь 
озна йо ми ти ся з до повіддю і вис ту пи ти зі змісто ви ми за ува жен ня ми. Це було особ -
ли во важ ли во для мо ло дих уче них. Адже вис туп на кон фе ренції є при род ним ета -
пом підго тов ки ре зуль татів досліджен ня до публікації в міжна род но му ча со пи су,
чиї ви мо ги є над зви чай но ви со ки ми. Як за зна чив К.Вель цель (C.Welzel), один із
клю чо вих учас ників кон фе ренції, “фор му ю чи про гра му, ми на ма га ли ся поєдна ти
вис ту пи ви дат них світо вих ек спертів із до повідями на й мо лод ших співробітників
на шої ла бо ра торії” (http://www.hse.ru/news/101035900.html). Добір для участі в
кон фе ренції був жо рсткий, тож прак тич но не було слаб ких до повідей. Навіть ті
досліджен ня, що пе ре бу ва ли на ранніх стадіях, де мо нстру ва ли чу до вий потенціал.

За змістом на кон фе ренції доміну ва ла те ма ти ка політич них наук та етнічно-
 рас ових і міґраційних досліджень міждис ципліна рно го ха рак те ру. Соціологічні
теорії були, на жаль, пред став лені мен шою мірою, хоча низ ку досліджень було при -
свя че но про бле мам соціаль но го роз вит ку, мо дернізації й нерівності. Однією з ос -
нов них тен денцій порівняль них досліджень є вихід їх за рам ки ака демічних дис -
циплін. У цьо му кон тексті не мож на не при га да ти, яку роль в Україні відігра ють дис -
циплінарні відмінності та де таль на но мен кла ту ра спеціаль нос тей. 

Мож на ви ок ре ми ти три основні на пря ми в те ма тиці до повідей:
1. Гро ма дя нська і про тес тна ак тивність, політич на участь.
2. Проб ле ми міґрації, то ле рантність, рас ова й етнічна не тер пимість.
3. Суб’єктив не бла го по луч чя, за до во леність жит тям і його чин ни ки.

Звісно, були до повіді, що ви хо дять за рам ки за зна че них на прямів або уза галь -
ню ють їх. Р.Інґле гарт (R. Inglehart) роз ви нув свою теорію, згідно з якою зрос тан ня
ек зис тенціаль ної без пе ки веде до підви щен ня рівня міжгру по вої то ле ран тності та
зни жен ня різно манітних форм на с ильства як на індивіду аль но му, так і на міждер -
жав но му рівні. К.Вель цель пре зен ту вав свою нову кни гу, що має вий ти дру ком у бе -
резні 2014 року. У ній він на ма гається роз в’я за ти так зва ний па ра докс де мок ратії,
кот рий по ля гає в тому, що ма со ва підтрим ка де мок ратії час то поєднується з її фак -
тич ною відсутністю. Е.По нарін озна йо мив із досліджен ням російської еліти та її
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став лен ня до США в кон тексті соціаль но-еко номічно го роз вит ку Росії 1990–2000-х
років; раніше це досліджен ня було под а но на міжна род но му дис кусійно му клубі
“Вал дай” у 2013 році (http://lcsr.hse.ru/news/95992830.html).

Хотілося б на го ло си ти ціка вий факт: розбіжності у струк турі та рівні до повідей,
підго тов ле них дослідни ка ми із західних країн і країн ко лиш ньо го СРСР, прак тич но
не відчу ва ли ся. Це свідчить про по сту по ве за своєння “пра вил гри”, при й нят них у
світовій на уковій спільноті, тож мож на сподіва ти ся на ве ли ку вклю ченість соціо -
логів з Украї ни в пер спек тиві: на сам пе ред їхня реп ре зен то ваність на ве ли ких між -
на род них кон фе ренціях і в ре фе ро ва них міжна род них ча со пи сах.

Ра зом із тим се ред мо ло дих дослідників, на мій по гляд, існує пев ний “пе рекіс”
ува ги на ста тис тичні мо делі та складні ме то ди аналізу да них. Час то мож на було
помітити, що цікаві за своїм диз ай ном і ме то да ми досліджен ня за вер шу ва ли ся над то 
технічни ми вис нов ка ми, що сто су ва ли ся якості мо де лей, відно шень між змінни ми і
дос товірності от ри ма них ре зуль татів, тоді як те о ре тичні уза галь нен ня не були дос -
тат ньо опраць о вані. А втім, за вдан ня на уко во го досліджен ня по ля гає в ориґіна льно -
му і ва го мо му внес ку ав то ра в роз в’я зан ня на уко вої про бле ми в рам ках на яв но го на -
уко во го (у да но му разі — соціологічно го чи міждис ципліна рно го) дис кур су. Ста тис -
тичні мо делі, хоч би яки ми склад ни ми й адек ват ни ми вони були, не є ме тою до -
сліджен ня. Цінність ав то рсько го внес ку мож на виз на чи ти не че рез ви со кий рівень
ви ко рис то ву ва них ме тодів і мо де лей, а лише у співвідне сенні з уже на яв ним кор пу -
сом знан ня з відповідної про бле ми в кон тексті на яв них теорій. Тому на уко вий вне -
сок (original and relevant contribution into the discourse) за вжди має те о ре тич ний ха -
рак тер: це підтвер джен ня, спрос то ван ня, уточ нен ня чи ство рен ня теорії.

Примітно, що в од но му зі своїх вис тупів К.Вель цель відзна чив надмірну, на
його дум ку, ува гу, що його міжна родні ре фе ро вані ча со пи си, особ ли во в ца рині
соціаль ної пси хо логії, приділя ють про бле мам вимірю валь них мо де лей ла тен тних
змінних. За його сло ва ми, “на ука має по яс ню ва ти яви ща, а не про сто за й ма ти ся
вимірю ван ням їх”, і тут з ним не мож на не по го ди ти ся.

На ос та нок хотілося б звер ну ти ува гу на те, що в рам ках XV Квітне вої Мі ж -
народної на уко вої кон фе ренції “Мо дернізація еко номіки і суспільства”, що її  про во -
дить НДУ “Вища шко ла еко номіки” за участі Світо во го бан ку і Мі жнарод ного
 валют ного фон ду (http://conf.hse.ru/2014/), від 28 бе рез ня до 4 квітня 2014 року
в Москві пра цю ва ти ме Чет вер тий міжна род ний семінар ЛПСД “Соціальні
та  культурні зміни в порівняльній пер спек тиві: цінності та мо дернізація” (http://
lcsr.hse.ru/announcements/96011241.html).

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. За раз уже п’ять укр аїнських соціо -
логів є учас ни ка ми цієї міжна род ної дослідниць кої ме режі. Для цьо го не обхідно
надісла ти про гра му сво го дослідниць ко го про ек ту відповідно до ви мог. Особ ли во
за охо чу ють мо ло дих уче них, сту дентів та аспірантів, які є цільо вою гру пою ла бо ра -
торії. Чер го ве при й нят тя за я вок три ває до 1 лю то го 2014 року (http://lcsr.hse.ru/
news/97951809.html). Аналізу ю чи діяльність ла бо ра торії НДУ ВШЕ, мож на по ра -
діти успіхам російських ко лег, що все ляє пев ну надію і щодо укр аїнської соціології.

ЮРІЙ САВЕЛЬЄВ,
кан ди дат філо со фських наук, до цент, док то рант ка фед ри

 соціаль них струк тур і 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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На у ко ве жит тя


