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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

“Соціолог, на яко го всі по винні рівня ти ся”

24 січня 2017 року в Інсти туті соціології Національ ної ака демії наук Украї ни
відбу ла ся на уко ва кон фе ренція “Ме то до логія і ме то ди соціологічних досліджень в
Україні: історія та су часні про бле ми. До 70-річчя Во ло ди ми ра Паніотто”.

Організа то ра ми за хо ду вис ту пи ли: Соціологічна асоціація Украї ни, Інсти тут
соціології НАН Украї ни, фа куль тет соціології Київсько го національ но го універ си -
те ту ім. Та ра са Шев чен ка, фа куль тет соціології Харківсько го національ но го універ -
си те ту ім. В.Н.Ка разіна, Центр соціаль них та мар ке тин го вих досліджень SOCIS і
ка фед ра соціології Національ но го універ си те ту “Києво-Мо ги ля нська ака демія”.

Як за зна чив у вступній про мові ди рек тор Інсти ту ту со ціології Ва лерій Ми хай -
ло вич Во ро на, укр аїнська соціологічна на ука вий шла на якісно но вий рівень за вдя -
ки роз роб лен ню ме то дик для кількісно го вимірю ван ня та аналізу основ них соціаль -
них змін. Так було, зок ре ма, з еко номічною теорією, яка здо бу ла виз нан ня після ви -
хо ду праць В.Но во жи ло ва, В.Нємчи но ва та Л.Кан то ро ви ча, по в’я за них із роз роб -
лен ням ме тодів лінійно го про гра му ван ня та еко номічних мо де лей. А гру па на -
уковців Інсти ту ту соціології от ри ма ла Дер жав ну премію в га лузі на уки і техніки
саме за ро бо ту, при свя че ну вимірю ван ням соціаль них змін в укр аїнсько му
суспільстві1.

З віталь ним сло вом до Во ло ди ми ра Ілліча звер нув ся пре зи дент Соціологічної
асоціації Украї ни, рек тор Харківсько го національ но го універ си те ту ім.В.Н.Ка ра -
зіна Віль Бакіров. Він на го ро див ювіляра ме дал лю Соціологічної асоціації Украї ни
ім. Бог да на Кістяківсько го “За ви дат ний вне сок у роз ви ток соціології”. Во ло ди мир
Євтух, ди рек тор Інсти ту ту соціології, пси хо логії та соціаль них ко мунікацій На -
ціональ но го пе да гогічно го універ си те ту ім. М.П.Дра го ма но ва, вру чив Во ло ди ми -
рові Іллічу на го ро ду від Міжна род ної асоціації по чес них док торів, про фе сорів, се -
на торів та бла годійників Німеч чи ни, Швей царії, Польщі та Австрії.

До привітань до лу чи ли ся Ірина Бе кешкіна, го ло ва Фон ду “Де мок ра тичні інi -
ціати ви” ім. Ілька Ку черіва, Де нис Яковлєв, де кан фа куль те ту пра во вої політо логії
та соціології Національ но го універ си те ту “Одесь ка юри дич на ака демія”, Ольга
 Сусська, до цент ка фед ри зв’язків із гро мадськістю Національ но го універ си те ту
“Києво- Мо ги ля нська ака демія” та ін.

Далі сло во було над а но ювіля рові, який вис ту пив з до повіддю під на звою “Ме -
то ди соціологічних досліджень в Україні: історія та су часні про бле ми”. Вче ний
пред ста вив ко рот кий огляд історії соціологічно го знан ня в СРСР та по стра дянській 
Україні, а та кож порівняль ну хро но логію вив чен ня гро ма дської дум ки в Україні та
світі (по чи на ю чи із 1824 року, коли у США було про ве де но пер ше пе ре дви бор че
опи ту ван ня). Сто сов но історії роз вит ку укр аїнської соціології, на дум ку до повідача, 
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1 “Вимірю ван ня соціаль них змін в укр аїнсько му суспільстві. Соціологічний  мо ні то -
ринг (1992–2013)” (ав то ри: В.Во ро на, Є.Го ло ва ха, Н.Паніна, М.Шуль га, О.Злобіна,
Н.Кос тен ко, С.Макеєв, М.Чу ри лов, Ю.Саєнко, О.Виш няк).



доцільно ви ок ре ми ти два ета пи: пер ший — від 19691 до 1990 року — був періодом за -
ро д жен ня і ста нов лен ня соціології. Тоді соціологічні досліджен ня про во ди ли ся го -
лов ним чи ном на про мис ло вих підприємствах. Дру гий етап роз по чав ся у 1990-ті
роки й три ває по нині. Це період ек стен сив но го зрос тан ня вітчиз ня ної соціології та її 
інте ґра ції у світову. На цьо му шля ху укр аїнським соціоло гам до ве ло ся до ла ти чи ма -
ло труд нощів, на сам пе ред че рез відсутність опи ту валь них ме реж та кваліфіко ва них
інтер в’юєрів, брак досвіду ви ко рис тан ня якісних ме тодів (фо кус-груп) та про ве ден -
ня опи ту вань, брак стан дар тних ме тодів по бу до ви реп ре зен та тив них вибірок тощо.
Утім, як за ува жив Во ло ди мир Ілліч, су час на соціологія та кож сти кається із серй оз -
ни ми вик ли ка ми. Це, зок ре ма, кри за тра диційно го ме то ду опи ту ван ня face-to-face
інтер в’ю (що спос терігається в усьо му світі), а та кож не обхідність пра цю ва ти з так
зва ни ми Big Data — ве ли ки ми да ни ми, зу мов ле на блис ка вич но швид ким зрос тан ням
об сягів інфор мації та пе рене сен ням ба гать ох сфер лю дської діяль ності в інтер нет.

Пи тан ня щодо Big Data як інстру мен ту соціологічно го досліджен ня док лад но
було висвітле но Вілем Бакіро вим (рек тор ХНУ ім. В.Н.Ка разіна) та Гри горієм
Жол тке ви чем (де кан фа куль те ту ма те ма ти ки та інфор ма ти ки цьо го ж універ си те -
ту). Під Big Data слід ро зуміти су купність да них, до яких не мож ли во за сто со ву ва ти
тра диційні ме то ди опра цю ван ня. Вони ха рак те ри зу ють ся не тільки ве ли ким об ся -
гом, який до того ж без пе рер вно зрос тає. Річ у тім, що ці дані не струк ту ро вані й роз -
поділені між різни ми схо ви ща ми. Опра цю ван ня “ве ли ких да них” має на меті не
лише їх інтер пре тацію, а й опе ра тив не розміщен ня в потрібно му місці, щоб вони
були дос туп ни ми кож но му відда ле но му ко рис ту ва чеві. Ро бо та з Big Data пе ре дба -
чає такі стадії: зби ран ня да них (Data Harvesting); очи щен ня да них від шумів (Data
Refining); ви да лен ня інфор мації, не ре ле ван тної цілям досліджен ня (Data Filtering); 
ви яв лен ня в ма сиві да них за ко номірнос тей та по бу до ва ма те ма тич них мо де лей, які
б на й а дек ватніше опи су ва ли ці дані (Data Mining); под ан ня да них у та ко му виг ляді,
який може бути сприй ня тий ко рис ту ва чем (Data Visualisation). Прик ла дом “ве ли -
ких да них” є інфор мація про дії ко рис ту ва ча в соціальній ме режі, так зва ний циф ро -
вий відби ток (digital footprint).

Big Data є ко рис ним дже ре лом інфор мації для соціологів, однак, на дум ку до -
повідачів, вони не мо жуть замінити со бою опи ту ван ня. Їх доцільно за сто со ву ва ти як 
ком пле мен тар ний ме тод.

Після вис тупів на уковців відбув ся круг лий стіл. У першій час тині (мо де ра тор —
завіду вач відділу соціаль них струк тур Інсти ту ту соціології НАН Украї ни Сергій
Макеєв) об го во рю ва ли ся про бле ми ме то до логії соціологічних досліджень. Було
за слу ха но низ ку до повідей2: “Якісна пер спек ти ва в арт-фор маті” (На талія Кос тен -
ко, Інсти тут соціології НАН Украї ни); “Ме то до логія вибірко вих досліджень: іс -
торія і су часні українські реалії” (Ми ко ла Чу ри лов, “TNS Ukraine”); “Ме то до логія
та ме то ди соціологічних досліджень під впли вом “ве ли ких да них” (Андрій Гор ба -
чик, Київський національ ний універ си тет ім. Та ра са Шев чен ка); “Нові ме то до -
логічні та ме то дичні підхо ди досліджень у політичній соціології сьо годні” (Олек -
сандр Виш няк, Інсти тут соціології НАН Украї ни); “Во ло ди мир Паніотто про якість
соціологічної інфор мації: 30 років по тому” (Сергій Дембіцький, Інсти тут соціології
НАН Украї ни); “Кількісний підхід у пра цях В.І.Паніотто та його імпле мен тація у
підго товці сту дентів-соціологів” (На талія Отреш ко, Інсти тут соціаль ної ро бо ти
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1 Тоді в Інсти туті філо софії Академії наук УРСР було ство ре но відділ ме то до логії, ме -
то ди ки і техніки соціаль них досліджень.
2 Де тальніше з вис ту па ми учас ників кон фе ренції мож на буде озна йо ми ти ся у збірці,
яку за пла но ва но ви да ти на й ближ чим ча сом.



та управління Національ но го пе да гогічно го універ си те ту ім. М.П.Дра го ма но ва);
“ Феномен ви бо ру у соціологічно му дослідженні” (Де нис Яковлєв, Національ ний
універ си тет “Одесь ка юри дич на ака демія”); “Алгоритми кон цеп ту алізації да них в
якісній соціології” (Окса на Іван ко ва-Сте цюк, Інсти тут на ро доз на вства НАН Украї -
ни, м. Львів); “Взаємоз в’я зок ме то до логії та теорії соціологічних досліджень” (На -
талія Те ре щен ко, Київський національ ний еко номічний універ си тет ім. Ва ди ма
Геть ма на); “Ме то до логія соціологічної діяль ності: по гля ди та су часні вик ли ки”
(Ма ри на Бірю ко ва, Національ ний технічний універ си тет “Харківський політех -
нічний інсти тут”); “Куль турні об сер ва торії” як ак то ри поля досліджень куль тур них
прак тик” (Люд ми ла Ско ко ва, Інсти тут соціології НАН Украї ни); “Ґен дер но чут ли -
вий підхід у соціологічних досліджен нях” (Оле на Хар чен ко, КНУ ім. Та ра са Шев -
чен ка), “Підхо ди до роз роб лен ня опи ту валь но го інстру мен тарію в досліджен нях
зміша но го типу” (Бог да на Хля па ту ра, Інсти тут соціології НАН Украї ни) та ін.

Дру га час ти на круг ло го сто лу (мо де ра то ри — де кан фа куль те ту соціології КНУ
ім. Та ра са Шев чен ка Андрій Гор ба чик та провідний на уко вий співробітник відділу
ме то до логії та ме тодів соціології ІС НАНУ Олек сандр Стегній) сто су ва ла ся без -
по се ред ньо ме тодів соціологічних досліджень та су час них спо собів опра цю ван ня
да них. До ува ги учас ників кон фе ренції були за про по но вані такі пре зен тації: “Ба га -
торівне ве мо де лю ван ня як ме тод цен тро ва ної на індивідах пер спек ти ви” (Олек -
сандр Ви ног ра дов, НаУКМА); “Фак торіаль ний диз айн як спосіб досліджен ня ба га -
то ком по нен тних змінних” (Анастасія Ма зу рок, КНУ ім. Та ра са Шев чен ка); “Спо -
со би за сто су ван ня вільно го асоціатив но го ек спе ри мен ту в емпірич но му соціо ло -
гічно му дослідженні” (Люд ми ла Юзва, КНУ ім. Та ра са Шев чен ка); “Моніто рин го -
ве вив чен ня стар шок лас ників міста Оде си” (Світла на Ро ма нен ко, Одесь кий націо -
наль ний універ си тет ім. І.І.Меч ни ко ва); “Досліджен ня ди тя чої інтер нет-ау ди торії:
ме то до логічні про бле ми” (Оле на Князєва, ОНУ ім. І.І.Меч ни ко ва); “Зас то су ван ня
ву лич них опи ту вань у досліджен нях елек то раль них орієнтацій” (Ми хай ло Міщен -
ко, соціологічна служ ба Цен тру ім. О.Ра зум ко ва, м. Київ); “Ти по логія політич ної
куль ту ри на се лен ня Украї ни: ди наміка змін” (Олек сандр Стегній, Інсти тут соціо -
логії НАН Украї ни); “Гро ма дська дум ка та оцінка діяль ності поліції: ме то дичні
підхо ди” (Андрій Бова, Дер жав ний на уко во-дослідниць кий інсти тут МВС Украї -
ни); “Візу альні ме то ди в урбаністич них досліджен нях: про ек тивні ма люн ки та ма -
пу ван ня про сторів” (На та ля Отріщен ко, Центр міської історії Цен траль но-Східної
Євро пи); “Се редній клас Ту реч чи ни: якісні та кількісні ха рак те рис ти ки і ди наміка
їх вимірю ван ня” (Ольга Мак си мен ко, ІС НАНУ); “Проб ле ма виз на чен ня то наль -
ності у кон тент-аналітич них досліджен нях” (Олег Іва нов, Київський міжна род ний
інсти тут соціології); “Соціологічні виміри національ ної са мосвідо мості: особ ли -
вості ме то ди ки досліджен ня та ста тис тич но го аналізу емпірич них да них” (Те тя на
Єрес ко ва, Укр аїнський інсти тут стра тегій ґло баль но го роз вит ку та адап тації);
“Праг ма тичні цінності як пріори те ти зовнішньої політики Украї ни: світо вий досвід
і власні соціологічні досліджен ня” (Ольга Ко то вська, Львівський реґіональ ний
інсти тут дер жав но го управління НАДУ).

Із за вер шаль ним сло вом вис ту пив за ступ ник ди рек то ра Інсти ту ту соціології
Євген Го ло ва ха, по ба жав ши ювіля рові від імені друзів, колеґ і всієї соціологічної
спільно ти твор чо го на тхнен ня, не ви чер пної на сна ги і реалізації всіх про ектів та
 задумів. Адже Во ло ди мир Ілліч Паніотто — це соціолог, на яко го всі по винні рі в -
нятися.

ОЛЬГА МАКСИМЕНКО,
провідний соціолог відділу ме то до логії і ме тодів соціології

 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

202 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2017, 2

На у ко ве жит тя


