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Вітаємо ювіляра 

 

ЮВІЛЕЙ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО 

(до 70-річчя Володимира Ілліча Паніотто) 
 

 
 

22 січня святкує своє 70-річчя Володимир Ілліч Паніотто – український соціолог, доктор 

філософських наук, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології,  

професор кафедри соціології Національного університету “Києво-Могилянська академія”. 

Життєвий шлях ювіляра є цілеспрямованим. Після закінчення механіко-математичного  

факультету Київського університету імені Тараса Шевченка у 1970 р. він працював науковим 

співробітником Інституту філософії АН УРСР, пізніше – завідувачем сектору комп’ютерного  

моделювання соціальних процесів. 

У 1990 р. В. Паніотто очолив відділ методології та методів соціології Інституту соціології 

НАН України; протягом 1991–1992 рр. працював на посаді професора Київського державного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Володимир Ілліч є наполегливим і творчим вченим. У 1992 р. за ініціативи В. Хмелька,  

допомоги з боку В. Паніотто та М. Сваффорда створено Київський міжнародний інститут  

соціології, директором якого став ювіляр. Того ж року він посів посаду професора Національного 

університету “Києво-Могилянська академія”. 

У 1993 та 1995 рр. вчений проходив стажування у Колумбійському та Мюнхенському  

університетах, а також працював професором в Університеті Джона Гопкінса. 

З 1996 р. Володимир Ілліч є членом Європейської асоціації дослідників громадської дум-

ки і маркетингу (ESOMAR), а протягом 2001–2005 рр. був першим в Україні національним 

представником ESOMAR. 

Потужний пласт знань ювіляра постійно нарощується. У 2002 р. В. Паніотто включено до  

видання “Who is who in the World”. У 2003 р. вчений адаптував методику рейтингових дослі-

джень Міжнародного конкурсу торгових марок “Фаворити Успіху” до особливостей українського 

ринку. Крім того, він брав участь у розробці методології екзит-полів, що проводилися Київським 

міжнародним інститутом соціології та групою компаній під назвою “Національний екзит-пол”. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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З 2006 р. Володимир Ілліч є віце-президентом Української асоціації маркетингу (УАМ). Він 

є членом Правління Соціологічної асоціації України, членом ESOMAR, WAPOR, AAPOR, Між-

народної соціологічної асоціації (ISA). 

В. Паніотто – член редколегій ряду українських і російських журналів: “Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг”, “Маркетингові дослідження в Україні”, “Статистика України”, “4М: Мето-

дологія, Методи, Математичне моделювання в соціології”. 

Ювіляр належить до публічних соціологів, запекло відстоює власну точку зору, впливає на 

формування соціальної культури суспільства та професійної культури серед співтовариства. 

Його внесок у науку є вагомим. У творчому доробку Володимира Ілліча 10 книг і понад 200 

статей та глав. Він відомий як експерт з питань методології соціологічних досліджень. Серед 

найактуальніших тем його публікацій – дослідження бідності, престиж професій, аналіз соціо-

метричних даних, екзит-пол, ксенофобія тощо. 

Тож сердечно вітаємо ювіляра з Днем народження, бажаємо міцного здоров’я, невичерпної 

енергії, здійснення планів і творчих успіхів у багатогранній і плідній науково-педагогічній та 

практичній діяльності. Нехай множаться гаразди в житті, повниться радістю душа, збуваються 

всі Ваші мрії та надії, тепло рідних і близьких надійно захищає Вас від життєвих негараздів, а 

кожен день наповнюється корисними справами та земними радощами! 

 

Колективи: 

відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій 

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”; 
 

ГО “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка”; 
 

ГО “Центр “Соціальний моніторинг”; 
 

редколегія та редакція журналу “Український соціум” 


