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Ме то до логічні семінари
 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

у 2018 році

Ме то до логічні семінари Інсти ту ту соціології є вже уста ле ним і плідним
фор ма том його на уко во-дослідниць кої діяль ності. У 2018 році ця ак тивність
про дов жу ва ла ся, й відбу ло ся п’ять ме то до логічних семінарів за участі за кор -
дон них колеґ і вітчиз ня них соціологів, а саме:

1. “Дис функціональ на не фор мальність і про бле ма ліде рства у по сттран зит -
них ре жи мах” (16 лю то го 2018 року); до повідач — Ніко лас Ґайоз, про фе -
сор Універ си те ту Фрібурґа (Швей царія).

2. “Як вир ва тись із пас тки конфлікту: досліджен ня наслідків війни на Дон -
басі та підтрим ка вреґулю ван ня конфліктів в Україні” (27 бе рез ня 2018
року); до повідач — Ми хай ло Алексєєв, про фе сор Універ си те ту Сан-
 Дієго (США) .

3. “Роз роб лен ня і валідиз ація соціологічних тестів: ме то до логія і прак тичні
за сто су ван ня” (27 квітня 2018 року); до повідач — стар ший на уко вий
співробітник відділу ме то до логії та ме тодів соціології ІС НАНУ, кан ди -
дат соціологічних наук Сергій Дембіцький.

4. “Функціону ван ня релігії як соціаль но го інсти ту ту в укр аїнсько му су -
спільстві” (5 чер вня 2018 року); до повідач — стар ший на уко вий спів -
робітник відділу соціаль ної пси хо логії ІС НАНУ, кан ди дат соціо логіч -
них наук Мак сим Па ра щевін.

5. “Соціаль ний по тенціал лю дей стар шо го віку” (19 чер вня 2018 року); до -
повідач — кан ди дат соціологічних наук Ми рос ла ва Кух та.

Ко рот ко окрес ли мо інфор ма тив но-те ма тич ний зміст кож ної із цих подій.

У своїй до повіді на од ной мен но му семінарі “Дис функціональ на не фор -
мальність і про бле ма ліде рства у по сттран зит них ре жи мах” про фе сор
Ґайоз пре зен ту вав про бле ма ти ку не фор маль ності в кон тексті різних політич -
них  ре жимів, зок ре ма сха рак те ри зу вав її особ ли вості для “пе рехідних” країн не -
кон солідо ва них де мок ратій. Вар то за зна чи ти, що про фе сор Ґайоз є одним із
про відних су час них соціаль них дослідників, які ак тив но вив ча ють про бле ма ти -
ку не фор маль ності та не фор маль них прак тик у кон тексті політич них, еко но -
мічних та соціаль них змін, що відбу ва ють ся у Східній Європі. І основні пи тан -
ня, які у своїй до повіді по ру шив до повідач, та кож сто су ва ли ся цієї теми. Вони
були та ки ми. Чи є відмінни ми (і якщо так, то якою мірою) не фор мальні прак ти -
ки та струк ту ри політич но го про це су “пе рехідних” країн від про явів не фор -
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маль ної політики у західних де мок ратіях? Чи є такі прак ти ки у по став то ри тар -
них політич них ре жи мах лише “тран зи тив ни ми” яви ща ми чи йдеть ся про більш 
сталі струк турні фе но ме ни? Роз гля да ю чи різні при кла ди не фор маль них прак -
тик у порівняль но му політич но му про цесі, про фе сор Ґайоз до хо дить вис нов ку
про певні сутнісні озна ки не фор маль нос тей, які вар то розрізня ти в ти по логії
функціональ ності й дис функціональ ності. Такі яви ща політич но го про це су
“пе рехідних” країн, до чис ла яких на ле жить і Украї на, як ко рупція, па тер налізм
та клієнтелізм, є ти по ви ми при кла да ми дис функціональ ної не фор маль ності,
при та ман ної ба гать ом по став то ри тар ним політич ним ре жи мам, і ве ли кою мi -
рою ста нов лять ефек ти та про я ви ста лих струк тур них особ ли вос тей та ких
суспільств.

Ме то до логічний семінар “Як вир ва тись із пас тки конфлікту: до слi -
джен ня наслідків війни на Дон басі та підтрим ка вреґулю ван ня конфліктів
в Україні”, до повіда чем на яко му вис ту пив про фе сор Ми хай ло Алексєєв, про -
дов жив серію семінарів і “круг лих столів” Інсти ту ту соціології, при свя че них
темі війни на Дон басі та її суспільних наслідків. Про фе сор Алексєєв пре зен ту -
вав деякі ре зуль та ти спільно го з ко лек ти вом на шо го Інсти ту ту соціологічно го
досліджен ня військо во го конфлікту на Дон басі, зок ре ма сто сов но гро ма дської
дум ки щодо шляхів його вреґулю ван ня. Досліджен ня 2016–2017 років ви я ви ло, 
що такі чин ни ки, як еко номічні оцінки, соціаль на по ля ри зація та рівень під -
трим ки де мок ратії, а та кож досвід осо бис то го за лу чен ня або спос те ре жен ня
військо вих дій, не на ле жать до найбільш ста тис тич но зна чи мих пред ик торів,
котрі впли ва ють на вибір рес пон ден та ми тих чи інших шляхів роз в’я зан ня
конфлікту. На томість пер шо чер го ви ми чин ни ка ми ба чен ня конфлікту є став -
лен ня до війни че рез при лу чен ня до історій та по чуттів осо бис то зна йо мих лю -
дей, сприй нят тя зовнішньої за гро зи існу ван ню нації та ба чен ня сим волічних
при чин військо во го конфлікту. Ре зуль та ти досліджен ня та кож по ка зу ють, як
війна по род жує  невизначеність у суспільстві щодо шляхів і спо собів при пи нен -
ня конфлікту. Більшість рес пон дентів не виз на чи ли ся з цих пи тань. Про фе сор
Алексєєв про по нує для ха рак те рис ти ки цієї вель ми по ши ре ної суспільної не -
виз на че ності звер ну ти ся до так зва ної гео-емоційної скла до вої. Як по ка зує
досліджен ня, суспільні на строї сто сов но спо собів роз в’я зан ня військо во го
конфлікту яв ля ють со бою спо лу чен ня ге о політич них орієнтацій рес пон дентів з 
їхніми емо ціями, по род же ни ми як міжо со бистісни ми взаєми на ми, так і пев ним
політич ним сим волізмом.

У фо кусі ме то до логічно го семінару “Роз роб лен ня та валідиз ація со ціо -
логічних тестів: ме то до логія та прак тичні за сто су ван ня” пе ре бу вав  ви -
ступ стар шо го на уко во го співробітни ка відділу ме то до логії та ме тодів со ціо -
логії Інсти ту ту Сергія Дембіцько го. Його до повідь роз по ча ла ся з кри тич но го
роз гля ду кла сич ної теорії тестів, що опи сує вимірю ван ня ла тен тних змінних та
як най кра ще слу гує по тре бам пси хо логічно го вимірю ван ня. До повідач на го ло -
сив, що соціологічні вимірю ван ня ма ють спра ву не тільки з ла тен тни ми змінни -
ми, а й із пси хо логічни ми ста на ми та соціаль ни ми фе но ме на ми. Зас то су ван ня
від по відно го соціологічно го інстру мен тарію, до яко го на ле жать шка ли, індек си
та кла сифіка то ри як фор ми реалізації соціологічних тестів, пе ре дба чає опо ру на 
при пу щен ня праг ма тич но го підхо ду до соціологічно го вимірю ван ня. Роз роб -
лен ня соціологічних тестів ви ма гає як те о ре тич ної, так і емпірич ної валідиз ації.
У меж ах те о ре тич ної валідиз ації дослідник виз на чає оче вид ну, змісто ву та ком -
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по зиційну валідність. На стадії емпірич ної валідиз ації — пе ревіряє ко нструк -
тну, кри теріаль ну, за вба чу валь ну, а та кож порівняль ну валідність. Зреш тою
С.Дембіцький приділив ува гу осо бис то роз роб ле ним соціологічним тес там:
SCL-9-NR, Типи політич ної куль ту ри – II, RF-geopol та EU-geopol. Обго во рен -
ня вис ту пу роз гор ну ло ся пе ре важ но на вко ло терміно логії при пу щень праг ма -
тич но го підхо ду до соціологічно го вимірю ван ня, а та кож на й ме ну ван ня об’єктів 
соціологічно го вимірю ван ня.

Ме то до логічний семінар “Функціону ван ня релігії як соціаль но го інсти -
ту ту в укр аїнсько му суспільстві” із пре зен тацією стар шо го на уко во го спів -
робітни ка відділу соціаль ної пси хо логії Інсти ту ту Мак си ма Па ра щевіна був
при свя че ний ком плек сно му соціологічно му аналізу релігійно-цер ков ної про -
бле ма ти ки в  Україні. Зок ре ма, до повідач сфо ку су вав ува гу на про бле мах та
особ ли вос тях функ ціону ван ня релігії та траєкторіях інсти туціональ них змін у
цер ков но- релігійній сфері краї ни від часу здо бут тя не за леж ності. У вис тупі
було окрес ле но основні соціальні функції релігії, а саме: реґуля тив ну, цін ніс -
но-нор ма тив ну, світог ляд ну, сен сот вор чу, ком пен са тор ну, леґіти маційну, ін те -
ґра тив ну, іден тифікаційну та ко муніка тив ну функції, а та кож по зна че но ті
зміни, що відбу ва ють ся у ви ко нанні цих функцій релігією в су час них су спіль -
ствах і в Україні зок ре ма. До повідач про а налізу вав ре зуль та ти реп ре зен та тив -
них моніто ринґових опи ту вань Інсти ту ту соціології НАНУ та інших соціо -
логічних інсти туцій щодо пи тань функціону ван ня релігії та релігійних прак тик
в Україні. В под аль шо му об го во ренні цієї про бле ма ти ки було по ру ше но ак ту -
альні пи тан ня публічних функцій та суспільної ролі цер кви в кон тексті дра ма -
тич них суспільно-політич них транс фор мацій в Україні.

Кан ди дат соціологічних наук Ми рос ла ва Кух та на ме то до логічно му се -
мінарі ІС НАНУ вис ту пи ла із до повіддю “Соціаль ний по тенціал лю дей стар -
шо го віку”. Було за зна че но, що стрімке старіння на се лен ня є не лише гос трою
вітчиз ня ною соціаль ною про бле мою, а й су час ною світо вою тен денцією. У цьо -
му сенсі краї ни За хо ду уже пе ре орієнту ва ли ся на підви щен ня віку ви хо ду на
пенсію, обґрун то ву ю чи не обхідність за лу чен ня лю дей так зва но го треть о го віку
до ак тив но го та про дук тив но го жит тя. Особ ливістю укр аїнської си ту ації, як за -
зна чи ла М.Кух та, є те, що час тка стар ших лю дей у нас збільшується го лов но не
за ра ху нок зрос тан ня три ва лості жит тя, як це відбу вається у роз ви не них краї -
нах, а че рез ви со ку смертність у фер тиль но му віці та низ ь ку на род жу ваність.
Про те по тре ба у ви ко рис танні ре сурсів лю дей стар шо го віку у нас не менш ак ту -
аль на, ба й більш гос тра. Але, як підкрес ли ла до повідач ка, про бле ми  вико -
ристання ре сурсів лю дей стар шо го віку у на шо му про сторі по в’я зані не лише з
об ме женістю соціаль них, інсти туціональ них та куль тур них мож ли вос тей для
ефек тив ної реалізації по тенціалу (і не лише соціаль но-еко номічно го) цієї віко -
вої ко гор ти на се лен ня, а й із не обхідністю по до лан ня пси хо логічних об ме жень
та до волі стійких неґатив них соціаль них сте ре о типів щодо лю дей цієї віко вої
гру пи (так зва но го ей джиз му), упе ред же но го став лен ня до них як суто до -
таційної соціаль ної ка те горії. Вод но час аналіз вто рин них да них і да них ав то р -
сько го досліджен ня М.Кух ти по ка зує, що по ча ток старіння на разі при па дає на
віко вий період 65–70 років, тоді як 60-річні за низ кою по каз ників не відрізня -
ють ся від се ред ньо го пе ре дпенсійно го віку 55 років. Отже, як на го ло си ла до -
слідни ця, реалізація по тенціалу цієї віко вої гру пи укр аїнсько го на се лен ня  пе -
редбачає на сам пе ред пе ре осмис лен ня панівно го пат ро наль но-зве рхньо го су -
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спіль но го став лен ня до стар ших лю дей, а та кож ак ту алізацію мо де лей їхньої
соціаль ної са мо ре алізації на за са дах пе ре осмис лен ня кон цепції життєтвор чос -
ті. Зок ре ма, до повідач ка про по нує шлях реалізації соціаль но го по тенціалу лю -
дей стар шо го віку че рез зміщен ня фо ку су ува ги із зовнішніх ха рак те рис тик гру -
пи (освіта, кваліфікація, стан здо ров ’я) до мо ти ваційно-кре а тив них у кон тексті
ко нстру ю ван ня життєвих пер спек тив і стра тегій.

Огляд підго ту вав ВІКТОР СТЕПАНЕНКО

Ма теріал надійшов 06.11.2018
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