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НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ 

Вітаємо ювіляра 
 

 

 
 

ПОТУЖНИЙ ТАЛАНТ, СВІТЛА ОСОБИСТІСТЬ 

(В.І. Паніотто – 65) 

Наукова громадськість України на початку року тепло й шанобливо 
відзначила поважну дату в житті знаного в країні і далеко за її межами украї-
нського вченого-філософа й соціолога, доктора філософських наук, генераль-
ного директора Київського міжнародного інституту соціології, професора 
Київського національного університету «Києво-Могилянська академія» 
Володимира  Ілліча  Паніотто  – 65-річчя  з  дня  народження .  

Кожен, хто знає його, хто спілкувався з ним, знайомився з його нау-
ковими працями, неодмінно відчув теплоту, доброзичливість і щирість цієї 
людини, пройнявся повагою до його таланту, ерудиції. Його незаперечний 
статус вдумливого вченого-соціолога, прекрасного педагога, ефективного 
керівника, людини високих громадянських устремлінь підтверджений більш 
як 40 роками плідної і багатопланової праці на ниві науки й освіти.  
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Цілком заслужено В.І. Паніотто  вважається одним із фундаторів новіт-
ньої вітчизняної соціології, її живим класиком. Він визнаний фахівець у галу-
зі методології та методів соціологічних досліджень, засновник цього напряму 
у вітчизняній соціології. У творчому доробку ювіляра – поважний список мо-
нографій, підручників, посібників, наукових статей та методичних розробок, 
які стали вагомим вкладом у розбудову потенціалу вітчизняної соціологічної 
науки, в здобуття нею авторитету й визнання української і міжнародної нау-
кової спільноти. Володимир Ілліч бере активну участь у діяльності Соціоло-
гічної асоціації України, входить до складу її Правління та є її Почесним 
членом. Він є також членом Американської соціологічної асоціації (ASA), 
членом секції методів Міжнародної соціологічної асоціації (ISA), членом Єв-
ропейської асоціації маркетингу та вивчення громадської думки (ESOMAR), 
Американської та Всесвітньої асоціацій з вивчення громадської думки 
(FFROR та WAROR). 

І безсумнівно, ще однією яскравою гранню діяльності ювіляра є його 
постійна і діяльна участь у підготовці молодої наукової зміни. Особливої по-
пулярності й привабливості серед наукової молоді набув щорічний конкурс 
«Кращий молодий соціолог року» імені видатної вченої-соціолога Н.В. Пані-
ної, одним із засновників якого разом із Є.І. Головахою та М.М. Чуриловим 
є В.І. Паніотто. Високий науковий і моральний авторитет цих імен – надійний 
дороговказ для молодої зміни!  

Вітаючи Володимира Ілліча Паніотто з ювілеєм, щиро й сердечно 
зичимо міцного здоров’я й багато натхнення на нові звершення в його  
багатогранній діяльності! 
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