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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Звер нен ня колеґ з Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
до Во ло ди ми ра Ілліча Паніотто

Ша нов ний Во ло ди ми ре Іллічу!
Маємо честь і на го ду бути по ряд у дні Ва шо го ювілею на кон фе ренції з

ме то до логії та ме тодів соціологічних досліджень, яка про хо дить 24 січня
2017 року в Інсти туті соціології НАН Украї ни, — тих са мих ме то до логії та
ме тодів, не пе ре вер ше ним знав цем яких Ви були ще тоді, коли саме сло во
“соціологія” ви мов ля ло ся не пев но і не го лос но, і яким за ли шаєтеся сьо годні. 
Після усім відо мих Ва ших мо ног рафій, на пи са них од но осібно або ж у спів -
ав торстві, немає у на ших вже не озо рих ла вах тих, хто б не усвідо мив, що за й -
ма ти ся на укою — зна чить вив ча ти си ту ації, про це си, на ста но ви й вимірю ва -
ти їх на й ре тельніше, зно ву і зно ву провіря ю чи і пе репровіря ю чи роз ра хун -
ки. Ба гать ом із нас досі це видається та кою собі алхімією об чис лень, знавці
якої одні тільки й ма ють пра во йме ну ва ти ся соціоло га ми.

Про Ваші по зи тивні людські якості, адже інших не ба чи мо, не зруч но,
ніяко во ані го во ри ти в очі, ані опи са ти їх в тексті по здо ров лен ня. Зга даємо
лише про при та манні Вам самоіронію та іронію, яка нікого і ніколи не бра ла
на приціл. Мати на увазі суто пред мет, про який йдеть ся в дис кусіях чи об го -
во рен нях, — пра ви ло настільки про сте, що вкрай важ ко дот ри му ва ти ся
його, це до сна ги не ба гать ом. У Ва шо му ви ко нанні на уко ва ро бо та і спілку -
ван ня з колеґами — це про стір та кої при нци по вості у дот ри манні за сад і
стан дартів, де по хмурій для по ну рої серй оз ності (про інші край ності про -
мов чи мо) вже не лишається місця.

Ваші колеґи ро зуміють, що Вам мог ла би спо до ба ти ся фор му ла, згідно з
якою наші теплі по чут тя до Вас дорівню ють сту пе ню виз нан ня Вас у науці,
освіті, бізнесі. Про те такі фор му ли — це дещо за меж ами на шої ак ту аль ної
ком пе тенції. Утім, ми не по ли ши мо зу силь і на ма га ти ме мо ся її ви вес ти.
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Віта ю чи Вас з ювілеєм, пе ре бу ваємо у пе ре ко нанні, що деякі життєві та
про фесіональні мож ли вості й шан си збе рег ли ся не до тор ка ни ми, відкри ти -
ми і дос туп ни ми. Вони ство рені Ва ши ми по пе редніми й по точ ни ми тру да -
ми. Отже, вони Ваші, бажаємо ен тузіазму й сил у при влас ненні їх.

Привітан ня ка фед ри соціології
Національ но го універ си те ту “Києво-Мо ги ля нська ака демія”

Ша нов ний Во ло ди ми ре Іллічу!
Ваша рідна ка фед ра від щи ро го сер ця вітає Вас із по чат ком но во го де ся -

тиліття Ва шо го не втом но го шля ху на цій землі та на Вашій улюб леній
соціологічній ниві!

Час плин ний, і от Ви вже свят куєте 70-літній ювілей. Ме то до лог со ціо -
ло гічних досліджень, на пра цях яко го ви рос ло, без жод них пе ребільшень, не
одне і не два по коління соціологів, ма буть, як ніхто інший уособ лює іде аль -
ний тип на уков ця, не збаг нен ним чи ном поєдну ю чи у собі всі на й кращі
якості вче но го. Ма те ма тик, по кли кан ням та про фесією яко го ста ла соціо -
логія, у своїх ро бо тах лег ко і не ви му ше но окрес лює ме ханізми функціону -
ван ня на й складніших соціаль них явищ і про цесів. Ваші тек сти од но час но
логічні, мудрі й тро хи іронічні, після яких не за ли шається оса ду “су хої
теорії”, але відчу вається под их “вічно зе ле но го дре ва жит тя”. Ви за вжди
відкриті но во му досвіду, наділені спра вжньою соціологічною уя вою, для
якої немає об ме жень у по шу ку істи ни, та мужністю у своєму праг ненні до -
нес ти її до ши ро ко го за га лу колеґ та гро ма дськості.

Во ло ди мир Ілліч є лю ди ною, відда ною об’єктив ності та про зо рості ін -
фор мації. Він не втом лю вав ся звер та ти ува гу гро ма дськості на те, що в опи -
ту ван нях, на до да чу до те о ре тич ної по хиб ки за пев ної імовірності, потрібно
зва жа ти і на диз айн-ефект, щоб адек ват но оцінити точність да них, а не пе ре -
більшу ва ти її. Деякі ма си ви КМІС (навіть на й ос танніші — 2016 року) віль -
но дос тупні онлайн у Національ но му бан ку да них “Київський архів”, ство -
ре но му КМІС. Спро буй те на томість от ри ма ти фраґмент ма си ву остан ніх
років іншо го дослідниць ко го цен тру: їх не буде у відкри то му дос тупі, а якщо
звер не те ся пря мо з про хан ням от ри ма ти ма сив для ви ко рис тан ня в на -
уковій ро боті, здебільшо го от ри маєте відмо ву; при чо му відмов лять на віть ті 
цен три, що пра цю ють на за са дах не при бут ко вості, а отже, не ма ють су во ро го 
за мов ни ка-влас ни ка да них, який за бо ро няє опри люд нен ня масивів.

Пра цю ва ти з опи ту ван ня ми, що ма ють суспільне зна чен ня й політич -
ний ре зо нанс — пси хо логічно не прос то, адже ба га то емоцій вирує дов ко ла
опри люд не них ре зуль татів. Однак по при весь пси хо логічний тиск, по в’я за -
ний із діяльністю Во ло ди ми ра Ілліча як вик ла да ча і на уков ця, за ба га то
років на шої спільної праці на ка федрі за жод них об ста вин ми ніколи не
відчу ва ли в його го лосі підви ще ної інто нації, зне ва ги чи аґресії. Во ло ди мир
Ілліч за вжди стри ма ний, навіть якщо дуже за сму че ний.

Для ба гать ох лю дей, яких ми знаємо, звич ний на стрій — це не й траль ний
або злег ка за жу ре ний (да ють ся взна ки постійна вто ма, брак часу, стре си...).
Зви чай ний на стрій Во ло ди ми ра Ілліча — це усміхне ний. Усміхне ний по при
що ден ний на пру же ний ро бо чий графік і ті самі вто му та стре си. Ті, хто з

4 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2017, 1

Наші ювіляри



Вами співпра цю ва ли, зна ють — з тим, що може бо дай тро хи по че ка ти, те ле -
фо ну ва ти кра ще не раніше 9 ве чо ра і ба жа но не пізніше півночі, хоча “мож на
і до дру гої”, як додає Во ло ди мир Ілліч із незмінною усмішкою. Сам факт, що
після на си че но го дня, вве чері Ви по год жуєтеся про дов жу ва ти відповідати
на наші чис ленні звер нен ня і за пи тан ня, крас но мов но свідчить про Ваше
став лен ня до соціології та соціаль них досліджень: вони, во че видь, ста ли лю -
бов ’ю та при страс тю Ва шо го про фесійно го жит тя, адже не мож ли во стільки
часу й сил відда ва ти тому, до чого бай ду жий.

Виз на ю чи ніким у країні не пе ре вер ше ний вне сок Во ло ди ми ра Ілліча у
ста нов лен ня та роз ви ток вітчиз ня ної соціології, ми схи ляємо свої го ло ви
пе ред ним як вик ла да чем, не втом ним на став ни ком но вих по колінь вітчиз -
ня них соціологів. Доб ра по ло ви на з нас, колеґ Во ло ди ми ра Ілліча по ка -
федрі соціології, є його ко лишніми сту ден та ми. Ми пишаємося цим. Во ло -
ди мир Ілліч — як вик ла дач — не тільки не шко ду вав для нас сво го часу, знань 
і пе да гогічної май стер ності, а й над и хав, за всіх ко мерційних спо кус, за ли -
ша ти ся в меж ах ака демічної соціології. За що Вам низ ь кий уклін, ша нов ний
пане Учи те лю!

У ювілей щиро бажаємо Во ло ди ми рові Іллічу міцно го здо ров ’я, дов гих
років жит тя, вдос таль часу для на пи сан ня всіх кни жок, які Ви за ду ма ли,
доб ро го са мо по чут тя, на тхнен ня на творчість, за галь но го відчут тя гар монії
в собі, у колі колеґ та у Всесвіті, щас ли вих подій і зустрічей!

Те о ре ма Паніотто і му зи ка лічіння

“В жел тых бо тин ках си дит Ме раб,
А я – в ра ди каль но чер ных”.

Влас не, те о ре ма про ста й не по тре бує до ве ден ня за вдя ки три валій і,
здається, бе зстро ковій ве рифікації. Во лоді за вжди було і є що відда ти — час,
ідеї, вміння, кни ги, фор му ли, фо тог рафії, вірші, ку пю ри ... Він на про чуд
при род но во лодіє цією технікою – ба чи ти й чути Іншо го, яка незмінно
справ ляє ефект при чет ності й надійності. Роз ду ми на цю тему, са мов пев не -
но спря мо вані до дос товірно го ви то ку настільки не зви чай но го за те періш -
ніх часів фе но ме ну, при ве ли до низ ки гіпо тез. У пе ре ддень нинішньо го Во -
лодіного ювілею, одна з них не безпідстав но взя ла гору, але ніяк не за тьма ри -
ла інших, при па се них до його ювілеїв на ступ них. Ви би ра ти є з чого.

Отже, сусідство, співпри сутність ма те ма ти ки і му зи ки у Во ло ди ми -
ровій долі, що ко лись не о бач но сприй ма ло ся нами рад ше як щось ви пад ко -
ве, як ті збіги та спо лу чен ня, яких не злічити в не нав мис них і не умис них
подіях жит тя і яким не надається ніяко го зна чен ня. Схо же, що роз лу чен ню з
ко лишнім на шим, та й не тільки, бра ком про ник ли вості сприяє відоме
Ляйбніцеве виз на чен ня му зи ки:“Musica est exercitium arithmeticae occultum 
nescientis sе numerare animi”; воно збуд жує на й потрібніші для да но го ви пад -
ку асоціації. Дається воно за зви чай в пе ре кла дах з ла ти нсько го ориґіналу,
що відрізня ють ся де та ля ми, зво дя чись, пе ре важ но, до фор му лю ван ня: “Му -
зи ка — це ариф ме тич на впра ва душі, яка об чис лює себе, не віда ю чи про це”.
Тоб то му зи ку ва ти — зна чить щось ви ра хо ву ва ти, не зри мо й щас ли во дис -
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ципліну ю чи душу вип ро бу ван ням її ба га то вимірно го ре сур су; відбу вається
це саме со бою, не за леж но від того, реф лек суєш ти чи ні з цьо го при во ду. Але
й на впа ки: вправ ля ти ся у лічбі озна чає ру ха ти ся в ритмі, тільки йому і
підко ря ю чись, ви бу до ву ю чи особ ли ву чарівну ме лодію, яка не відпус кає,
ви ма гає зігра ти її до кінця, за вер ши ти, і з таємним звільнен ням душі зня ти
руки з клавіатури.

Тоді зв’я зок, не роздільність му зи ки і ма те ма ти ки в дослідниць ких і ря -
до вих ко муніка тив них прак ти ках стає зро зумілішим. Ши ро ко відома при -
страсть до лічен ня й об чис лен ня у на шо го ювіляра, він по чи нав ра ху ва ти,
коли нікому на дум ку нічого подібно го не спа да ло; ця при страсть була і є не -
впин но віднов лю ва ною спро бою ви я ви ти плавність і урив частість лю д -
ських справ, по мислів, очіку вань від жит тя, так само як і мо тивів пра вед но і
не пра вед но їй про тис то я ти. Адже це те, чого ми чекаємо від гар монії ладу і
тонів, що на га дує кра су, чи не так? Пра виль но роз ра хо ву ва ти — зна чить тво -
ри ти не чут ну гар монію тем і варіацій; ма те ма тичні фор му ли — як зна ки на
нот но му стані, нот не письмо.

Не зга да ти, прав да, щоб Во ло дя ко лись при люд но грав на му зич но му
інстру менті, що за й вий раз вка зує на суто внутрішні, гли бинні ста ни його
му зи каль ності. Хоча у світі му зи ки, зви чай но ж, себе по вноцінно відчу вав,
за пи сав ши якось років со рок тому на блок нот но му ар куші:

“...Вот и сам ты увлек ся карь е рой —
Ездишь в ВАК, по сту па ешь в ряды.
И тебя не от ра вит Саль е ри
За твои по пре сти жу тру ды”.

Тут потрібні що най мен ше дві ре мар ки. (1) Тре ба ска за ти, ва гомі при во -
ди для зга да но го Во ло дею істо рич но го пер со на жа на ко пи чу ва ли ся дуже
швид ко, у виг ляді всім нам доб ре зна йо мих і про чи та них книг із пра вил
соціому зич них вимірю вань, без пе реч но, кра щих тоді й те пер в цій ца рині.
(2) Вірші, ще одна оче вид на при хильність до рит му, рими, ду шев ної зла год -
же ності. До тепні, іронічні, ро ман тичні чо ти ривірші, спон тан но зафіксо вані
по верх будь-чого, що тра пи ло ся під ру кою, коли присів на хви лин ку де-не -
будь у яко мусь із тодішніх соціологічних відділів Інсти ту ту філо софії. При -
с вя чені співробітни кам і си ту аціям. А іноді й со не ти, підго тов лені за зда -
легідь, ве ли ка, про фесійна фор ма, спосіб вис лов лю ван ня, який зву чить у
такт для тих, кому вда ють ся дос тупні вик люч но віршо ва но му ряд ку точ -
ність, сенс, ме та фо ричність і кого це за нят тя суп ро вод жує все жит тя. Зібра -
ти б за раз всі ці чу дові й легкі фак симіле, роз ки дані по непізна них архівах, в
одну не ве лич ку (а втім, хтоз на) кни жеч ку.

До фактів, які підтвер джу ють гіпо те зу плідно го симбіозу ма те ма ти ки й
му зи ки на окре мо взя то му вель ми при ваб ли во му при кладі, слід, без су м -
нівно, залічити одру жен ня тоді ще дуже да ле ко го від нинішньо го ювілею
соціоло га на му зи кантці Олені Прек расній, для якої, мож ли во, всі наші до -
мис ли й по готів не сек рет. Але осо бисті підтвер джен ня є й у нас. Якраз коли
у північній Америці що си ли експлу а ту ва ли пер ший і дру гий Макінтоші
(про що ми й не підоз рю ва ли), Во ло дя при вчав нас по во ди ти ся з вітчиз ня -
ни ми ґад же та ми роду “Елек троніка Б3-21” (потім 34; що це таке мож на про -
чи та ти у Вікіпедії): про гра мо ва ни ми каль ку ля то ра ми, що да ва ли змо гу об -
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чис лю ва ти найбільш по пу лярні в соціології коефіцієнти ко ре ляції. Поки у
при ладів не було пам ’яті, про гра ми ко жен раз до во ди ло ся вво ди ти за но во. Із 
влас но го досвіду знаємо: саме му зич на шко ла по кла су фор тепіано за пле чи -
ма за без пе чу ва ла ту не за пе реч ну пе ре ва гу у швид кості от ри ман ня шу ка них
ве ли чин, що вик ли ка ло не двоз нач не схва лен ня ма ес тро, тоді як ураз ливість
му зич но го слу ху і не приз ви чаєні до бис тро ти пальці прирікали на яв ний і
невтішний провал.

Утім, соціологія для Во лоді ніколи не була за мкну тим май дан чи ком
ариф ме тич них вправ душі. Звідси інте рес до му зи ки і більш за галь но — до
звуків. А якщо кон крет но, то до аудіокниг, які так приємно було б слу ха ти в
нічно му по їзді. Або за кер мом ав то мобіля, не хту ю чи на в’яз ли ви ми, що про -
во ку ють до не роз суд ли вості на до розі FM-станціями, розмірено про су ва ю -
чись у по тоці ма шин, бу ду чи гра нич но ко рек тним до пішо ходів, по сту па ю -
чись їм пріори те том у всіх ви пад ках. Ні до чого іншо го май стер но підне сені
ком пе тен тни ми чит ця ми про ник ливі по е тичні та про зові тек сти спо ну ка ти
не мог ли — та ко му при пу щен ню в на шо му світові немає ре зо ну про ти ви ти -
ся. Мож ли во, та кий і був за дум про ек ту. Але емпірич не рішен ня ви я ви ло ся
скром ним, при дат ним для ко рис ту ван ня влас но го та у близь ко му колі. З
різних при чин, зро зуміло, одна з яких — ви пе ред жаль на про екція за галь ної
по тре би в му зичній гар монії, яка про тис тоїть без со ром ним та інте лек ту аль -
но не доб ро якісним ата кам су час них медіа. І ще — зву чан ня смис лу, пер -
шість сло ва, ху дож ньо ви мов ле но го пе ред сло вом, про чи та ним про себе,
мож ли во, поспіхом і при ре че ним зник ну ти, не встиг нув ши за ли ши ти емо -
ційний слід, — сьо годні, ма буть, велика розкіш.

Сподіваємося, що Во ло дя про ба чить нам де я ку іронію (аж над то не -
прав до подібною в чис ло во му ви ра женні виг ля дає дата, що ми праз ни куємо,
не сумісною, зда ва ло ся б, із ним, з усіма нами, які все ще пам ’я та ють себе мо -
ло ди ми і пе репов не ни ми май бутнім); за нею (за іронією) — не при хо ва не
виз нан ня і вдячність до цієї лю ди ни. Та й чи може бути іна кше, адже його
ім’я за вжди слу гу ва ло опе раціональ ною дефініцією емпірич ної соціології,
оскільки від са мо го по чат ку він яки мось особ ли вим по чут тям знав на пев но,
як мож ли во до бу ва ти зна чущі соціологічні свідчен ня та фак ти. Бути у про -
фесії по руч і па ра лель но з Во ло дею — ве ли ке везіння, уда ча, що ви па ла не -
сподівано. Вітаємо тебе!

На талія Кос тен ко, Сергій Макеєв

Ко лезі і дру гові 70.
До ювілею Во ло ди ми ра Паніотто

22 січня ви пов нюється 70 років із дня на род жен ня ра дя нсько го й укр а -
їнсько го соціоло га Во ло ди ми ра Ілліча Паніотто. Ми зна йомі і дру жи мо дав -
но, на пев но, від дру гої по ло ви ни 1970-х. Він, я і гру па на ших колеґ — на зву
Во ло ди ми ра Андреєнко ва, Сема Клігера, Ми хай ла Ко со ла по ва, Оле ну Пет -
рен ко, Га ли ну Са га нен ко, Га ли ну Та та ро ву, Юліану Тол сто ву — ви я ви ли ся
за пи ту ва ни ми но во утво рю ва ною спільно тою ра дя нських соціологів. По -
трібні були люди, які зна ють ма те ма ти ку. Заз на чу, зна ти тоді тре ба було до
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смішно го не ба га то. Вміти упев не но лічити відсот ки, се редні, коефіцієнти
ко ре ляції; вер ши ною ви мог до нас були на й простіші схе ми реґресійно го і
фак тор но го аналізу, ба зові по бу до ви соціометрії. А ще була одна на й гост -
ріша про бле ма — що таке якісне вимірю ван ня в соціології і як цю якість
вимірю ва ти?

Во ло дя Паніотто, як на мене, одра зу, з пер ших візитів до Мос кви,  ввi -
йшов у цю мос ко всько-ленінгра дську спільно ту. Став своїм. Він успішно
пра цю вав в обох на зва них на пря мах: опра цю ван ня соціологічних вимірю -
вань і з’я су ван ня при ро ди якості, надійності ре зуль татів соціологічних ви -
мірю вань.

Коли я зга дую ті часи, мені видається, що ми були, якщо не аполітичні,
то при наймні да ле ко не ак тивні у гро мадській діяль ності й у суспільно-по -
літич них об го во рен нях. Ніхто і гад ки не мав тоді, що за півто ра де ся тиліття
Росія і Украї на ста нуть різни ми дер жа ва ми, і лише у страш но му кош марі
мог ла з’я ви ти ся дум ка про війну між цими дво ма краї на ми.

В останні роки Во ло ди мир Паніотто про яв ляє себе не лише як  високо -
класний спеціаліст у різних на пря мах ме то до логії соціології та при клад них
соціологічних досліджень. Він де мо нструє ви со кий дух своєї гро ма дя нської
по зиції. Во ло ди мир Паніотто — патріот Украї ни, при хиль ник де мок ратії та
об сто ю ван ня своєю краї ною са мостійно го руху в су час ний світ. Одно час но
він за ли шив ся ак тив ним та одним із на й по важніших членів ши ро ко го об’єд -
нан ня соціологів по стра дя нських дер жав, доб рим дру гом ба гать ох росій -
ських соціологів.

До ро гий Во ло дю, вітаю тебе з ювілеєм, ба жаю тобі всьо го на й кра що го,
дов го го й успішно го руху об ра ним шля хом жит тя.

Бо рис Док то ров, США

Во ло ди мир Паніотто — Лю ди на, Гро ма дя нин, Уче ний

Сьо годні — 22 січня 2017-го — ви пов нюється 70 років моєму дуже дав -
ньо му (по зна йо ми ли ся років 40 тому) дру гу і ко лезі Во ло ди ми рові Па -
ніотто. Та кий ювілей — за вжди життєва віха, але ювілеї друзів іноді  вияв -
ляються важ ли ви ми річни ця ми і тво го влас но го жит тя. Тре ба ска за ти, се ре -
ди на 1980-х, коли особ ли во тісною ста ла наша співпра ця, були до волі  дра -
матичним періодом у житті ав то ра цих рядків. Наїзд КДБ, політичні  зви -
нувачення, вик лю чен ня з партії та з усіх ра дя нських гро ма дських орга -
нізацій... Хтось із колеґ відда лив ся від пе ре сліду ва но го, хтось, на впа ки, на -
бли зив ся.

Се ред тих, хто на бли зив ся, були українські друзі — Р.Лен чо вський,
В.Хмель ко, В.Паніотто... Оскільки вони пра цю ва ли тоді у суто “іде о -
логічних” на уко вих уста но вах, вони, ясна річ, ри зи ку ва ли. Їхня публічна
участь у моїй долі ста ла мож ли вою на зламі 1986–1987 років. Мене тоді ще
“не до вик лю чи ли” із Ра дя нської соціологічної асоціації (РСА). А за умов
щой но на род жу ва ної Пе ре бу до ви цей рубіж на бу вав зна ко во го сен су.

І от пе реді мною текст лис та Во ло ди ми ра Паніотто, стар шо го на уко во го
співробітни ка Інсти ту ту філо софії АН УРСР, від 18 січня 1987 року (за
4 дні до 40-ліття, між іншим). Адресат — Цен траль на ревізійна комісія РСА.
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Тон лис та упев не ний і жо рсткий: “Я вва жаю, що всерй оз роз гля да ти пи -
тан ня про те, чи “ви ко нує Алексєєв ста тут РСА”, межує з ли цемірством...”.
“На у кові праці ав то ра... ви ко на но ви нят ко во сумлінно і про фесійно. З них
во че вид нюється, що соціологія для ав то ра — це... на сам пе ред засіб роз в’я -
зан ня про блем, що сто ять пе ред на шим суспільством. Хіба це не вхо дить до
на шо го іде а лу соціоло га?..” “Пи тан ня про чле нство Алексєєва в РСА за раз
стає спра вою при нци пу: що за раз являємо со бою ми, соціоло ги, що таке
наша асоціація? Це по каз ник того, яку по зицію ми посідаємо у бо ротьбі за
зміни в на шо му суспільстві...”

Гро ма дя нський за хист з боку В.Паніотто й інших колеґ ви я вив ся ефек -
тив ним. А рік по тому відбу ла ся по вна реабілітація ленінгра дсько го “не сис -
тем но го” соціоло га.

Отож, сьо годні, у день 70-ліття дру га, я із вдячністю свят кую і 30-ліття
його лю дської, про фесійної та гро ма дя нської підтрим ки, кот ра в той час
була для мене дуже зна чу щою.

Відтоді мені по щас ти ло узна ти Во ло дю Паніотто і з різних інших боків.
От він — ме то до лог і міжна род но відо мий фахівець із ма те ма тич них ме тодів
у соціології і з про блем дос товірності та якості соціологічної інфор мації; от
він — фун да тор і беззмінний ди рек тор на й ав то ри тетнішої в Україні та за її
меж ами при ват ної суспільно-аналітич ної ком панії — Київсько го міжна род -
но го інсти ту ту соціології (в яко го, до речі, цьо го року теж буде ювілей —
25-ліття з мо мен ту ство рен ня); от він — тон кий соціаль ний ана літик, вірту оз 
по бу до ви соціологічних гіпо тез та інтер пре тації, у тому числі “влас но руч -
но” здо бу тих, емпірич них да них.

Я, на прик лад, не знаю опи ту валь ної фірми, крім КМІСу, де б у бесіді з
рес пон ден том ди фе ренціюва ло ся став лен ня до дер жа ви, до краї ни і до на ро -
ду (на се лен ня); а це, до речі, зовсім не дуб лю вальні одне щодо од но го по каз -
ни ки!

От він (Во ло дя)... А як щодо літе ра то ра-дра ма тур га? Тут зно ву осо бис -
тий спо гад. Десь у моєму до маш ньо му архіві зберігається роз дру ко ва ний на
ма шинці примірник кінос це нарію В.Паніотто, під на звою, якщо не по ми ля -
ю ся, “Вклю че не спос те ре жен ня”. Я тоді (років 35 тому), при й шов ши пра цю -
ва ти робітни ком на один із ленінгра дських за водів, по слу гу вав сце на рис -
тові про то ти пом його ге роя — соціоло га-робітни ка. Во ло дя хваць ко за кру -
тив сю жет — навіть якусь лю бов ну історію до мис лив...

Все це — різні, кож на по-своєму блис ка вичні, грані цілісної осо бис тості
інте лек ту а ла-інтеліген та, яким бачу сво го дру га-ювіляра.

Я ра дий, що за вдя ки моєму на й ближ чо му дру гові та співав то рові, теж
ки я ни нові — Ро ма нові Лен чо всько му, можу пред ста ви ти Во ло ди ми ра ще в
одній, ба гать ма вже за бутій іпо стасі, кот ру він сам опи сує з не при хо ва ним
за до во лен ням. Це іпо стась (роль), ста ран но го, пер спек тив но го і вдяч но го
УЧНЯ, який про й шов шко лу в од но го з пер шоп рохідників ра дя нської со -
ціології Вілена Пи ли по ви ча Чор но во лен ка, керівни ка пер шої в Україні
(дру га по ло ви на 1960-х років) ака демічної струк ту ри із соціології (відділ
соціології Інсти ту ту філо софії АН УРСР), зго дом — од но го з фун да торів
Інсти ту ту соціології Національ ної ака демії наук Украї ни (1990).
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Роз повідь про Вчи те ля, на став ни ка — це та кож, як пра ви ло, і своєрідна
ав то ха рак те рис ти ка оповідача. В.П.Чор но во лен ко відіграв важ ли ву роль у
ста нов ленні Во ло ди ми ра Паніотто як уче но го, але важ ли во не тільки це, а
та кож і те, ЯК В.П. про це роз повідає: ґрун тов но, над по важ но, із вдячністю.
Я би до дав до пе реліку ви раз них рис нинішньо го ювіляра чес но ти Друж би і
Вдяч ності. (Так, це — особ ливі людські чес но ти!)

Андрій Алексєєв, Санкт-Пе тер бург

Про Во ло ди ми ра Ілліча Паніотто

Упер ше я по ба чив Паніотто при близ но 45 років тому, коли як со ціо -
лог-по чатківець при їхав із провінції — з Чернівців — на кон суль тацію до
Чор но во лен ка, керівни ка відділу соціології та ав то ра кни ги, кот ру я кілька
разів пе ре чи тав. Мені тоді по ка за ли Во ло дю і сха рак те ри зу ва ли його як
дуже та ла но ви то го і пер спек тив но го соціоло га. А по зна йо мив ся я з Па -
ніотто пе ред моїм всту пом до аспіран ту ри. Я вже тоді збаг нув, наскільки це
обізна на і доб ро зич ли ва лю ди на. У про цесі на вчан ня в аспіран турі я не одно -
ра зо во звер тав ся до Во лоді за кон суль таціями і ніколи не мав відмо ви, хоча
чи ма ло тих пи тань, на які я шу кав відповіді, не були пред ме том інте ре су Во -
ло ди ми ра Ілліча.

Після закінчен ня аспіран ту ри, коли я вже пра цю вав у відділі раз ом із
Паніотто, ми час то спілку ва ли ся й об го во рю ва ли цікаві для нас про бле ми.
Так, на по чат ку 1980-х років ми впер ше в Ра дя нсько му Союзі сфор му ва ли
опи ту валь ну ме ре жу в Україні для соціологічної ла бо ра торії при Дер ж -
комітеті Укрте ле радіо. Було роз роб ле но всі до ку мен ти, що виз на ча ли по ря -
док про ве ден ня опи ту вань і якість ро бо ти опи ту валь ної ме режі (ці до ку мен -
ти на прикінці 1980-х було по кла де но в осно ву ро бо чої до ку мен тації для
опи ту валь ної ме режі 3-х відділень Все со юз но го цен тру вив чен ня гро ма д -
ської дум ки). За кілька років ми раз ом із В.Ру кавішніко вим опубліку ва ли в
Москві мо ног рафію з ме то ди ки й організації соціологічних опи ту вань. Зав -
дя ки Во лоді я по зна йо мив ся і тісно співпра цю вав з ба гать ма відо ми ми ра дя -
нськи ми й за рубіжни ми соціоло га ми. Зі своїх зв’язків він не ро бив жод них
таємниць і охо че до по ма гав ба гать ом так само, як і мені.

Якщо за га лом го во ри ти про Во ло ди ми ра Ілліча Паніотто, слід відзна чи -
ти його при го лом шли вий інте лект, пра цез датність, відкритість до спілку -
ван ня, чу дові людські риси, делікатність у всьо му та інтеліґентність. Я за -
вжди пи шав ся і пи ша ю ся свої ми доб ри ми відно си на ми з Во ло дею.

Ми ко ла Чу ри лов

Во ло ди мир Паніотто:
коли подія в житті од но го соціоло га стає подією

в житті всієї соціологічної спільно ти

Чи та чам, які озна йо ми ли ся з ма теріала ми, опубліко ва ни ми в цьо му
числі з на го ди ювілею Во ло ди ми ра Паніотто, на вряд чи потрібні до дат кові
штри хи до по ртре та лю ди ни, про яку ска за но стільки доб рих слів. Про те є
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один ню анс у ювілей но му жанрі, що може вик ли ка ти пев ну час тку скеп си су. 
Із влас но го досвіду знаю, що про ювілярів пи шуть кра ще, ніж вони на те за -
слу го ву ють, пе ребільшу ю чи їхні людські чес но ти та на укові за слу ги. Про те
з будь-яко го пра ви ла є ви нят ки. І якщо об раз ювіляра за зви чай пе ре вер шує
ре альність, то ви нят ком із цьо го пра ви ла є Во ло ди мир Паніотто. Тож і мої
сло ва про ньо го бу дуть не зай ви ми. І пе ре дусім тому, що я не зустрічав у
своєму дов го му житті лю ди ни, здат ної, не за мис лю ю чись, ви пе ред жа ти
інших тільки в тих си ту аціях, коли потрібно бути по руч із ближнім і підтри -
ма ти його в на й важ чий час.

Та ким є мій без по се редній досвід спілку ван ня із Во ло ди ми ром Па -
ніотто. Але є й опо се ред ко ва ний досвід — відкри тий не тільки для мене, а й
для всіх, хто чи тав книж ки ювіляра. Кож на з них — це віха у роз вит ку вітчиз -
ня ної соціології. Для мене як соціоло га-неофіта май же со рок років тому
одкро вен ням ста ла мо ног рафія “Прес тиж про фесії”, в якій відповідаль ним
за опис емпірич ної час ти ни досліджен ня був Во ло ди мир Паніотто. Відвер то 
зізна ю ся, шко лу соціоло га-емпірика я при ско ре но про й шов за вдя ки цій
книзі, кот ру вва жаю за са до вою для ста нов лен ня су час ної емпірич ної со -
ціології в Україні. Таку ж роль у роз вит ку ме то дич ної куль ту ри відігра ла
кни га “Кількісні ме то ди в соціологічних дослідженнях”. Не менш важ ли вою 
була і спро ба роз ши ри ти обрії ме то до логії соціологічно го досліджен ня,
здійсне на Во ло ди ми ром Паніотто в мо ног рафії “Якість соціологічної ін -
фор мації”. Зав дя ки цим та низці інших праць, ви ко на них вже у ство ре но му
ним раз ом із Ва лерієм Хмель ком Київсько му міжна род но му інсти туті со -
ціології, Паніот то став найвідомішим укр аїнським соціоло гом у світовій
соціологічній спільноті.

За чверть сторіччя існу ван ня КМІСу в ньо му були ви ко нані унікальні
досліджен ня; дані ба гать ох із них до те пер че ка ють на де таль ний аналіз.
Пош лю ся тільки на свій досвід. Пер ше в Україні серй оз не па нель не до -
сліджен ня елек то раль них орієнтацій, що його ми з На талією Паніною,
Паніотто і Хмель ком про ве ли на по чат ку нинішньо го століття, і фун да мен -
таль не муль тиінстру мен таль не досліджен ня соціаль них очіку вань в Ук -
раїні, про ве де не у 2002 році, де під керівниц твом Паніотто співробітни ка ми
КМІСу була здійсне на ве ли чез на організаційна і по льо ва ро бо та. Основні
ре зуль та ти й вис нов ки цьо го досліджен ня, на моє пе ре ко нан ня, і сьо годні не
втра ти ли ак ту аль ності, а ме то дич на скла до ва тих досліджень може бути
ціка вою су час ним спеціалістам у сфері ме то до логії та ме тодів соціології. Це
теж може бути своєрідною “цег лин кою” до не ру ко творно го пам ’ят ни ка, що
його Во ло ди мир Паніотто ство рив собі за ба га то років твор чої ро бо ти. Не -
хай він і далі ба га то років роз кри ває свій не а би я кий та лант у науці та лю д -
ських взаєми нах, в організаційній і суспільній діяль ності, чер па ю чи сили в
лю бові близь ких і по вазі колеґ.

Євген Го ло ва ха
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