
VII Міжна родні соціологічні чи тан ня
пам ’яті Н.В.Паніної і Т.І.Зас ла вської

“Пос тсоціалістичні суспільства:
роз маїт тя соціаль них змін”

10 груд ня міжна род на гро мадськість відзна чає Міжна род ний день за хис ту прав
лю ди ни. А для вітчиз ня них соціологів цей день та кож по в’я за ний зі щорічним на -
уко вим за хо дом — міжна род ни ми соціологічни ми чи тан ня ми, при свя че ни ми дню
на род жен ня відо мо го і по-спра вжньо му плідно го укр аїнсько го соціоло га — На талії
Вікторівни Паніної.

Особ ливістю чи тань (се ред іншо го) є про ве ден ня щорічно го кон кур су “Кра щий 
мо ло дий соціолог року”, що цьо го року об’єднав учас ників з Украї ни, Росії, Німеч -
чи ни і Ту реч чи ни.

Останні чи тан ня про й шли не лише під зна ком на уко вої ре тель ності й об’єктив -
ності, а й під зна ком свідо мої гро ма дської по зиції, що було зу мов ле но подіями в
Україні (йдеть ся про політич ну акцію, відому як “Євро май дан”). Ба га то провідних
соціологів Украї ни вис ло ви ли ся сто сов но того, що відбу вається, після чого було
сфор муль о ва но спільне звер нен ня Соціологічної асоціації Украї ни до Пре зи ден та
Украї ни В.Яну ко ви ча. На за гал захід про й шов вель ми плідно і про фесійно.

Тра диційно чи тан ня відкрив ди рек тор Інсти ту ту соціології НАН Украї ни Ва -
лерій Во ро на, кот рий у своєму вис тупі спи нив ся на по точній політичній си ту ації, на 
тих су перечнос тях і соціаль них змінах, що з ними по в’я зані.

З привіталь ним сло вом звер нув ся до гро ма ди і пре зи дент Соціологічної асо -
ціації Украї ни Віль Бакіров. На про дов жен ня теми, роз по ча тої ди рек то ром Інсти ту -
ту соціології НАН Украї ни, В.Бакіров зо се ре див ся не тільки на на яв них відміннос -
тях в оцінках і по зиціях сто сов но нинішніх політич них подій, а й на відно си нах між
пред став ни ка ми вла ди і соціологічної спільно ти. Зок ре ма, він вис ло вив за не по -
коєння з при во ду не ба жан ня вла ди при слу ха ти ся до соціологів, що при зве ло до
необізна ності ши ро кої гро ма дськості щодо мож ли вих наслідків на шої асоціації із
Євро пе йським Со ю зом. З іншо го боку, і самі соціоло ги, на пе ре ко нан ня В.Бакірова,
були не дос тат ньо на по лег ли ви ми в тому, щоби “дос ту ка ти ся” до пред став ників
 влади (особ ли во з огля ду на кри зові тен денції у на шо му суспільстві, що діста ли
 належне висвітлен ня на не дав ньо му Конґресі Соціологічної асоціації Украї ни на
тему “Соціологія і суспільство: взаємодія за умов кри зи”). На ос та нок він за зна чив,
що в кон тексті подій сьо го ден ня по-спра вжньо му своєчас ним є звер нен няя до  на -
укового до роб ку Н.Паніної і Т.Зас ла вської, при свя че но го по стра дя нським транс -
фор маціям.

Пер шою із до повіддю на тему “Нове по коління діло вих лю дей як чин ник транс -
фор маційно го про це су в Росії” вис ту пи ла про фе сор ка фед ри соціаль но-еко но міч -
них сис тем і соціаль ної політики Ви щої шко ли еко номіки Ма ри на Ша ба но ва.  Пе -
ред усім вона привітала тра дицію укр аїнської соціологічної спільно ти, що по ля гає в
по важ но му став ленні до своїх учи телів. На її дум ку, всіх при сутніх об’єдну ва ло те,
що на своєму життєвому шля ху вони зустрічали особ ли вих лю дей. Особ ли вих не
ли шень у про фесійно му, а й в осо бистісно му плані. У на ступній час тині сво го вис ту -
пу М.Ша ба но ва стис ло окрес ли ла на уко вий шлях Т.І.Зас ла вської. Так, вона за вжди
ціка ви ла ся ком плек сни ми фе но ме на ми. Спер шу це були еко номічні про це си в
сільсько му гос по дарстві, а в под аль шо му й ті про це си, що охоп лю ють все су спіль -
ство. Останнє, ясна річ, ви ма га ло но вих підходів, що при ве ло Т.І.Зас ла вську до роз -
роб лен ня кон цепції ме ханізму соціаль ної транс фор мації. У за вер шальній час тині
вис ту пу М.Ша ба но ва роз повіла про ре зуль та ти емпірич но го досліджен ня кре а тив -
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ної діло вої мен шості Росії, або так зва но го но во го по коління діло вих лю дей. Вони
ха рак те ри зу ють ся ви со ки ми по каз ни ка ми про фесійно-по са до во го ста ту су, лю д -
сько го по тенціалу, адап тив ності й ста нов лять ядро се ред ньо го кла су. Останніми ро -
ка ми їхні відно си ни з пред став ни ка ми вла ди роз ви ва ють ся шля хом змен шен ня
конфліктності та зрос тан ня співпраці. Ра зом із тим та ко го шти бу співпра ця має рад -
ше ви му ше ний ха рак тер, оскільки вла да ство рює безліч бар’єрів у рам ках їхньої еко -
номічної діяль ності. Мож ли вим шля хом ви хо ду з та кої си ту ації є інсти туціональ на
мо дернізація (на про ти ва гу на явній точ ковій), зок ре ма зміни пра во во го клімату, які
б підтри му ва ла сама влада.

Нас туп ним озву чив свою до повідь ди рек тор Цен тру соціаль ної політики Кор -
вінусь ко го Універ си те ту Пал Та маш, який вис ту пив із те мою “Кінець тран зи ту: но -
вий по пулізм і бунт се ред ньо го кла су (мож ливі порівнян ня)”. Пос та нов ка про бле ми 
по ля га ла у з’я со ву ванні того, коли за вер шується тран зит у по стко муністич них краї -
нах. Останнє ак ту аль не в кон тексті ува ги тран зи то логії до дже рел тран зи ту, але не
до його за вер шен ня чи вга сан ня. Для роз в’я зан ня цієї про бле ми Пал Та маш звер -
нув ся до історії цен траль ноєвро пе йських по стко муністич них країн, по ча ток якої
по в’я за ний із вла дою се ред ньо го кла су. Особ ливість цієї вла ди ста но ви ла пев на її за -
критість у час тині за сто со ву ва ної мови і роз поділу благ. Фак тич но це була вла да се -
ред ньо го кла су для се ред ньо го кла су. Цілком логічною була по я ва но во го по коління 
політиків — кла су так зва них но вих по пулістів. Останні звер та ли ся вже до соціаль -
них низів, ви ко рис то ву ю чи при цьо му нові інфор маційні тех но логії, ха риз му і псев -
до ха риз му. У ре зуль таті вла да в більшості країн Цен траль ної Євро пи пе рей шла в
руки цьо го кла су політиків. Однією з особ ли вос тей їхньо го правління була від -
сутність по тре би в існу ванні кла су знань, тоб то ядра се ред ньо го кла су. Усе на яв не в
цих краї нах ви со ко тех но логічне ви роб ниц тво було роз роб ле не і впро вад же не за -
кор дон ни ми ком паніями. Відповідно, роль тру до вих ре сурсів зво дить ся на цьо му
етапі до об слу го ву ван ня. Вис но вок Пала Та ма ша по ля гав у тому, що кінцем тран зи -
ту є прихід до вла ди нових популістів.

Далі вис ту пив Пав ло Кутуєв із до повіддю “Дер жа ва, що сприяє роз вит ку, в кон -
тексті по стленінських транс фор мацій: історія ідей і по тенціал для за сто су ван ня”.
Спер шу він окрес лив соціологічну кар ти ну світу для країн соціалістич но го та бо ру
на прикінці 1980-х — по чат ку 1990-х і, зок ре ма, сха рак те ри зу вав фор му лу Ендрю
Арато “гро ма дя нське суспільство про ти дер жа ви”. Вод но час була сфор муль о ва на
кон цепція дер жа ви, що сприяє роз вит ку, аме ри ка нсько го соціоло га-схо доз нав ця
Чал мер са Джон со на. Клю чо ве пи тан ня цієї кон цепції по ля га ло в тому, чи є мож ли -
вою дер жа ва, яка сприяє роз вит ку, але не є при цьо му ав то ри тар ною? Таку мож -
ливість про де мо нстру вав фе но мен “Ірл андсько го тиг ра”, по я ву яко го у 1990-х ро ках 
по яс ню ють рол лю де мок ра тич ної дер жа ви, яка сприяє роз вит ку. Вод но час, на дум -
ку П.Кутуєва, не вар то іґно ру ва ти той факт, що успішні дер жа ви нерідко ви ко рис то -
ву ва ли ши ро кий спектр прак тик та інсти туцій, що відхи ля ють ся від іде аль но го типу 
не лише де мок ратії, а й раціональ ної бю рок ратії. Пе ре кон ли вим при кла дом цьо го
слу гує под ат ко ва служ ба Пруссії за часів правління Фрид ри ха Ве ли ко го.  На при -
кінці ав тор сфор му лю вав вис но вок, згідно з яким було би контрпро дук тив но за -
міняти міфо логію рин ку і гро ма дя нсько го суспільства на таке само міфо логізо ва не
сприй нят тя дер жа ви як деміурга роз вит ку — об идві ці пер спек ти ви одна ко вою
мірою за слу го ву ють на увагу.

Останнім на пле нар но му засіданні вис ту пив за ступ ник на чаль ни ка на уко во-
 дослідниць ко го відділу Дер жав но го на уко во-дослідно го інсти ту ту МВС Украї ни
Андрій Бова з те мою “Тен денції сприй нят тя осо бис тої без пе ки від зло чин них за -
зіхань в Україні”. Вис туп ґрун ту вав ся на пре зен тації, що містить трен ди зареєст ро -
ва ної зло чин ності і ре зуль та ти моніто рин го вих соціологічних досліджень. До по -
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відач окрес лив обрії вив чен ня стра ху пе ред зло чинністю на За ході й под ав влас ну
ро бо чу мо дель по яс нен ня цьо го фе но ме ну за леж но від ста ну зло чин ності в су -
спільстві, його ціннос тей і соціаль но-еко номічно го роз вит ку, а та кож ефек тив ності
функціону ван ня інсти тутів пра во по ряд ку. Далі ав тор шля хом експло ра тор но го
фак тор но го аналізу мат риці тет ра хо рич них коефіцієнтів ко ре ляції пре зен ту вав ем -
пірич ну ти по логію соціаль них по бо ю вань на се лен ня України.

Після за вер шен ня пле нар но го засідан ня був про ве де ний круг лий стіл на тему
“Роль Т.І.Зас ла вської у роз вит ку теорії й емпірич них досліджень по стсоціалістич -
них соціаль них змін”, на яко му вис ту пи ли Ма ри на Ша ба но ва, Ми ко ла Чу ри лов, Во -
ло ди мир Паніотто, Віль Бакіров, Євген Го ло ва ха. У пе ребігу круг ло го сто лу при -
сутні роз повіли про свій досвід на уко вої співпраці, а та кож міжо со бистісно го спіл -
ку ван ня із Те тя ною Зас ла вською.

Далі вис ту пи ли учас ни ки кон кур су “Кра щий мо ло дий соціолог 2012–2013 ро -
ків”: Вілдан Ша ба но ва, Да ни ло Судін, Дмит ро Заєць, Ка те ри на Вла сен ко, Ка те ри на
Тяг ло, Світла на Хут ка. Після вис ту пу мо ло дих уче них було на зва но ла у ре атів кон -
кур су.

Ла у ре а том пер шої премії ста ла Ксенія Гац ко ва (Інсти тут Східної і Півден -
но-Східної Євро пи, Ре ген сбург, Німеч чи на).

Ла у ре а том дру гої премії ста ла Світла на Хут ка (Національ ний універ си тет
“Києво- Мо ги ля нська ака демія”).

Ла у ре а том треть ої премії став Дмит ро Заєць (Харківський національ ний унi -
вер си тет імені В.Н.Ка разіна).

Премію І.М.По по вої при суд же но Анастасії Та ра новій (Львівська міська  гро -
мад ська організація “Ту рис тич но-спор тив ний клуб “Манівці””).

За вер шив захід кон церт у ви ко нанні ду е ту “Inception”.

Праці учас ників кон кур су “Мо ло дий соціолог року”

Анастасія Та ра но ва (Центр твор чості дітей і юнац тва Га ли чи ни і ЛМГО ТСК
“Манівці”) “Рек ре ація дітей пільго вих ка те горій за умов змін у соціальній орга -
нізації: за ма теріала ми кейс-стаді”.

Вілдан Ша ба но ва (Універ си тет Uludað, Ту реч чи на) “The Effects and Appearances 
of Namecide Process From Socialist to Post-Socialist Bulgaria”.

Да ни ло Судін (Львівський національ ний універ си тет імені І.Я.Фран ка) “Укр а -
їнський націоналізм у До нець ку: між ре аль ни ми на ста но ва ми та вірту аль ни ми іден -
тич нос тя ми”.

Дмит ро Заєць (Харківський національ ний універ си тет імені В.Н.Ка разіна)
“New Forms of Commemoration: Memory, Art and Post-Socialist Space”.

Ірина Не чи тай ло (Харківський гу манітар ний універ си тет “На род на укр аїнська
ака демія”) “Зміна суспільства че рез зміну освіти: ілюзія чи ре альність?”.

Ка те ри на Вла сен ко (Одесь кий національ ний універ си тет імені І.І.Меч ни ко ва)
“Еко логічна свідомість на се лен ня Оде си в кон тексті змін на вко лиш ньо го при род -
но го се ре до ви ща”.

Ка те ри на Тяг ло (Інсти тут соціології НАН Украї ни) “Роль мови в літе ра тур них
пре фе ренціях на се лен ня су час ної Украї ни: ди наміка поля”.

Ксенія Гац ко ва (Інсти тут Східної і Півден но-Східної Євро пи, Ре ген сбург,
Німеч чи на) “Why should women get less? Distributive justice attitudes and the gender
wage gap in Ukraine”.

Олек сандр Кон да ков (Центр не за леж них соціаль них досліджень, Санкт-Пе тер -
бург, Росія) “Sex with a Hollow Body: Lacunas in Discourse about Homosexuality in
Russia”.
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Ольга Па хо люк (Інсти тут соціології НАН Украї ни) “The idea of healthy way of
life and its transformation into lifestyle orientations and practices in post-soviet con -
ditions”.

Світла на Хут ка (Національ ний універ си тет “Києво-Мо ги ля нська ака демія”,
Київ) “Political activity, subjective well-being, agency and values in post-socialist so -
cieties”.

СЕРГІЙ ДЕМБІЦЬКИЙ,
кан ди дат соціологічних наук, на уко вий співробітник

 відділу ме то до логії і ме тодів соціології Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2014, 1 225

На у ко ве жит тя


