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20 років, здається, не ве ли кий час існу ван ня для ака демічної уста но ви.
Але це дру га круг ла дата, і вже є підста ви підби ти деякі підсум ки своєї діяль -
ності, оцінити без пе речні до сяг нен ня, про а налізу ва ти про блемні пи тан ня,
осмис ли ти шля хи та на пря ми под аль шо го роз вит ку соціологічної на уки в
Україні.

Ство ре ний у жовтні 1990 року на базі Відділен ня соціології Інсти ту ту
філо софії НАН Украї ни, Інсти тут соціології НАН Украї ни є про дов жу ва -
чем тра дицій роз вит ку укр аїнської соціологічної на уки, за по чат ко ва ної ще
на прикінці ХІХ століття. У своїх публіцис тич них і на уко вих пра цях М.Дра -
го ма нов, С.По до ли нський, І.Фран ко, В.Ли пи нський, Б.Кістяківський,
М.Гру ше вський не одно ра зо во звер та ли ся до ідей і теорій кла сиків світо вої
соціології — К.Мар кса, М.Ве бе ра, В.Па ре то, Е.Дюр кгай ма. Не ви нят ком
були і без по се редні на укові й то ва риські кон так ти за снов ників укр аїнської
соціологічної дум ки із чільни ми євро пе йськи ми соціоло га ми того часу, зок -
ре ма Ґ.Зи ме лем, В.Віндель бан дом, П.Со рокіним. 

Спро би за по чат ку ва ти соціологічні уста но ви в Україні ро би ли ся і в
перші роки від за сну ван ня Укр аїнської ака демії наук, і в 1920-ті роки, але
вони не пе ре рос ли у ство рен ня здат них ста ло функціону ва ти струк тур. І ли -
ше на прикінці 60-х років ХХ століття зу сил ля ми не ве ли ких груп ен тузіас -
тів у Києві, Хар кові, Одесі та Львові роз по чав ся про цес інсти туціо налізації
соціології як на уки, по в’я за ний пе ре дусім з ім’ям ди рек то ра Інсти ту ту філо -
софії АН УРСР ака деміка Пав ла Копніна. Саме з його ініціати ви 1968 року
було ство ре но відділ ме то до логії, ме то ди ки і техніки соціоло гічних до -
сліджень на чолі з М.По по ви чем. Пос ту по во за лу ча ю чи до сво го скла ду інші 
підрозділи, відділ у 1983 році транс фор му вав ся у Відділен ня соціології
Інсти ту ту філо софії, яким упро довж 5 років ке ру вав В.Чор но во лен ко.

5 жов тня 1990 року на базі цьо го Відділен ня згідно з роз по ряд жен ням
Ради Міністрів УРСР і по ста новою Пре зидії АН УРСР був ство ре ний
Інсти тут соціології АН УРСР, пер шим ди рек то ром яко го став ака демік
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Ю.Па хо мов. З лип ня 1992 року Інсти тут очо лює ака демік НАН Украї ни
В.Во ро на.

Яко юсь мірою ак тив ний етап роз вит ку укр аїнської соціології і ста нов -
лен ня Інсти ту ту соціології збігся зі склад ним про це сом зміни од но го типу
суспільства іншим соціумом. Ці зміни суттєво впли ну ли на роз ви ток вітчиз -
ня ної соціології. По-пер ше, пе ред нею відкри ли ся унікальні мож ли вості
без по се ред ньо го спос те ре жен ня за змінами в суспільстві та фіксації пе ре -
тво рень у ньо му. По-дру ге, зміни вся те о ре тич ний кон текст, в яко му пра цю -
ва ли соціоло ги. В на уко вий обіг увійшли ідеї пред став ників різних соціо -
логічних на прямів, світова соціологія “відкри ла ся” вітчиз ня ним дослідни -
кам у всій своїй по вноті.

То тальні зміни по стра дя нсько го про сто ру спри я ли онов лен ню со ціо -
логічно го мис лен ня, на сам пе ред виз нан ню плю раль ності соціаль но го знан -
ня. Це спри чи ни ло по я ву досліджень із за сто со ву ван ням різних па ра дигм
для аналізу кон крет них соціаль них явищ. Онов лен ня соціологічно го знан -
ня суп ро вод жу ва ло ся збільшен ням міждис ципліна рних соціологічних до -
сліджень і змінами у тра диційній соціологічній про бле ма тиці. Пе ре дусім
ідеть ся про те, що соціальні зміни в суспільстві, що їх раніше вив ча ли пе ре -
важ но в кон тексті мар кс истських уяв лень, по ста ли пе ред дослідни ка ми як
поле для різно манітних по глядів і тлу ма чень. З’я ви ла ся мож ливість вив ча -
ти про цес соціаль них транс фор мацій не лише як зіткнен ня інте ресів ве ли -
ких соціаль них груп, тра диційно роз гля ду ва них у соціології як го ловні
суб’єкти соціаль них пе ре тво рень. Леґітим ності на був і осо бистісний зріз
про бле ми, коли пред ме том досліджен ня є вплив індивіду аль них суб’єктів
на онов лен ня соціаль ної сис те ми. 

Но вос тво ре на ака демічна уста но ва виз на чи ла своєю пред мет ною ца ри -
ною за гальні за ко номірності й тен денції роз вит ку укр аїнсько го суспільства, 
зміни його соціаль ної струк ту ри, особ ли вості соціаль них відно син та по -
ведінки різних верств на се лен ня в різних сфе рах життєдіяль ності лю дей.
Тоб то го лов ною по став ле но про бле му суспільства в цілому: виз на чен ня
типу суспільства, ме ханізмів соціаль ної інтеґрації та ди фе ренціації, особ ли -
вос тей про це су ґло баль них суспільних транс фор мацій. Укр аїнське су спіль -
ст во, що транс фор мується еко номічно, політич но і соціокуль тур но, — унi -
каль ний об’єкт те о ре тич ної реф лексії, а отже, емпірич на пе ре ду мо ва мож -
ли во го те о ре тич но го внес ку соціологів Украї ни у світо вий на уко вий
 доробок.

Зу сил ля Інсти ту ту впро довж двох де ся тиліть спря мо вані на роз роб лен -
ня опти маль них мо де лей соціаль но-еко номічно го, соціаль но-політич но го
і куль тур но го роз вит ку, на на уко ве обґрун ту ван ня дер жав ної соціаль ної
 політики, спря мо ва ної на роз бу до ву в Україні якісно но во го суспільства,
здат но го до сприй нят тя і реалізації цивілізаційних ціннос тей, мо де лей і
стан дартів ста ло го роз вит ку, успішно го і кон ку рен тно го функціону ван ня
за умов ґло балізації еко номічно го і соціаль но го жит тя, но вих вик ликів
ХХІ століття.

Інсти тут соціології НАН Украї ни, як і за га лом укр аїнська соціологія, з
по чат ку 1990-х років роз в’я зує низ ку взаємо за леж них на галь них на уко вих
за вдань: 1) уве ден ня до на уко во го обігу до не дав на ви лу че ної або зовсім невідо -
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мої світо вої та вітчиз ня ної соціологічної кла си ки; 2) роз ви ток но вих те о ре ти -
ко-ме то до логічних підва лин після відмо ви від мо но полії в цій ца рині орто док -
саль но го мар ксиз му; 3) до сяг нен ня рівня світо вих стан дартів у ви ко рис танні ме -
тодів і ме то дик емпірич них соціологічних досліджень; 4) за лу чен ня до за галь -
носвіто во го про це су роз бу до ви соціологічної теорії че рез реалізацію те о ре ти -
ко-пізна валь ної функції — роз гор тан ня фун да мен таль них досліджень суспіль -
ства, що транс фор мується; 5) реалізація при клад ної функції соціології, тоб то її
реаґуван ня на по точні за пи ти й ак ту альні соціальні про бле ми суспільства.

Реалізація цих за вдань дала змо гу, зок ре ма, ви ро би ти нові ме то до ло -
гічні кон цепції, здатні осмис ли ти новітні суспільні транс фор мації, нову
соціаль ну ре альність, без гли бо ко го аналізу і про гно зу ван ня яких су спіль -
ство втра чає стра тегічну пер спек ти ву. Пріори тет ни ми ста ли досліджен ня
пе ре ду мов і чин ників фор му ван ня но вої соціаль но-кла со вої струк ту ри су -
спільства, змін ціннісно-нор ма тив них ко ор ди нат жит тя гро ма дян, ре акцій
на се лен ня на суспільні пе ре тво рен ня. 

Ви ни кає фун да мен таль на по тре ба у но вих знан нях про укр аїнське су -
спільство у за галь но національ них мас шта бах та у міжна род но му кон тексті,
у роз роб ленні те о ре тич них, ме то до логічних і ме то дич них підва лин пізнан -
ня цьо го фе но ме на. З цією ме тою, по чи на ю чи з 1994 року, в Інсти туті
соціології НАН Украї ни ви ко нується про ект “Укр аїнське суспільство на
межі ХХІ століття” (ав то ри про гра ми — Є.Го ло ва ха і Н.Паніна). Го лов на
мета цьо го про ек ту — аналіз тен денцій соціаль них змін в укр аїнсько му
суспільстві, моніто ринґ суспільної свідо мості, соціаль но го са мо по чут тя та
рівня жит тя на се лен ня Украї ни. У меж ах про ек ту щорічно про во дить ся
соціологічне опи ту ван ня на се лен ня Украї ни. Аналіз ре зуль татів моніто -
ринґу вмож ли вив ва гомі на укові здо бут ки Інсти ту ту соціології НАН Украї -
ни у сфері досліджен ня соціаль ної струк ту ри укр аїнсько го суспільства,
його соціаль но-пси хо логічно го ста ну та соціаль но го са мо по чут тя, функ -
ціону ван ня ЗМІ та гро ма дської дум ки, соціаль них ас пектів ре фор му ван ня
еко номіки, соціокуль тур них та соціоетнічних про цесів, соціаль них і со -
ціаль но- пси хо логічних наслідків Чор но б ильської ка тас тро фи та ін. За ма -
теріала ми соціологічно го моніто ринґу щорічно публікується збірник ана -
літич них ста тей співробітників ІС НАНУ.

Кілька за галь но національ них соціологічних опи ту вань, здійсне них Ін -
сти ту том упро довж 1994–2010 років за про ек том “Укр аїнське суспільство
на межі ХХІ століття”, дали змо гу одер жа ти такі соціографічні ма теріали,
які ство рю ють надійну фак то логічну базу да них, зок ре ма для май бутніх
 дослідників на шо го сьо го ден ня. Здійснен ня мас штаб них моніто ринґових
до сліджень не лише за без пе чує те о ре тич не осмис лен ня про цесів суспільної
транс фор мації, ста нов лен ня гро ма дя нсько го суспільства, а й дає змо гу  ре -
аль но впли ва ти на соціаль ну політику дер жа ви, спри я ти виз на чен ню при -
чин і за собів по до лан ня соціаль них конфліктів і на пру жень, ви роб лен ню
тех но логій до сяг нен ня соціаль но го пар тне рства і гро ма дя нсько го  по ро зу -
міння.

Особ ли во го зна чен ня соціологічний моніто ринґ на бу ває за часів гли бо -
ких та стрімких соціаль них транс фор мацій, коли при нци по во зміню ють ся
соціальні струк ту ри та інсти ту ти, а суспільні та гру пові наслідки соціаль них 
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зру шень по тре бу ють постійно го спос те ре жен ня для адек ват но го оціню ван -
ня ха рак те ру та на пря му соціаль них змін, ура ху ван ня їх у прак тиці по точ но -
го соціаль но го управління та для роз роб лен ня стра тегії суспільних ре форм,
особ ли во за умов увіход жен ня Украї ни в сис те му євро пе йської інтеґрації.

Про ве дені досліджен ня да ють підста ви го во ри ти про ство рен ня основ
теорії суспільства, що транс фор мується. По суті, йдеть ся про но вий на уко -
вий на прям — соціологію пе рехідно го періоду. За са до вим для ро зуміння
всіх транс фор мацій укр аїнсько го суспільства є вис но вок про ви пе ред жаль -
не утвер джен ня не за леж ної дер жа ви порівня но з фор му ван ням у країні гро -
ма дя нсько го суспільства. В ре зуль таті цьо го дер жа ва ви я ви ла ся не за леж -
ною від са мо го суспільства і об’єктив но не зацікав ле ною у фор му ванні
інсти тутів гро ма дя нсько го суспільства, які б ефек тив но кон тро лю ва ли гіл -
ки вла ди. Досліджен ня пе ре кон ли во свідчать про не дос тат ню сфор мо ва -
ність се ред ньо го кла су, внаслідок чого укр аїнське суспільство роз ви вається
без стійко го соціаль но го підґрун тя. 

У 2004 році Інсти тут соціології НАН Украї ни приєднав ся до міжна род -
но го соціологічно го моніто ринґу “Євро пе йське соціаль не досліджен ня” (ESS). 
Унi кальність про ек ту виз на чається пе ре дусім украй жо рстки ми ме то ди ко-
 орга нізаційни ми ви мо га ми. Організа то ри цьо го про ек ту от ри ма ли на й прес -
тиж нішу в Європі на уко ву Премію імені Де кар та, якою впер ше за всю історію її 
вру чен ня відзна че но досліджен ня у ца рині суспільних наук.

Участь Інсти ту ту в цьо му про екті впер ше в історії вітчиз ня ної соціології 
дала змо гу про вес ти обґрун то ва ний порівняль ний аналіз соціаль но- по лi -
тич них про цесів в Україні в кон тексті світо вих ґло балізаційних змін, уґрун -
то ва ний на емпірич них да них, от ри ма них на те ре нах 24 дер жав Євро пи.
Порівнян ня з інши ми суспільства ми вкрай не обхідне для ро зуміння су -
спільства, в яко му ми жи ве мо, сприяє по до лан ню за кри тості укр аїнсько го
соціуму, по ши рен ню дос товірної інфор мації про Украї ну.

Надійна інфор мація про суспільні транс фор мації сприяє та кож ро зу -
мінню при ро ди та впли ву відміннос тей між краї на ми на еко номічні, со -
ціальні, куль турні та струк турні особ ли вості їхньо го роз вит ку. В кон тексті
євроінтеґрації така інфор мація вкрай не обхідна для ухва лен ня важ ли вих
дер жав них рішень, які ма ють вра хо ву ва ти взаємоз в’я зок між да ни ми щодо
соціаль них і політич них інсти тутів, з од но го боку, і змінами в нор мах,
орієнтаціях, ціннос тях на се лен ня краї ни — з іншо го.

Про ект став по чат ком реґуляр ної участі Украї ни у євро пе йсько му мо -
ніто ринґу соціаль них змін. Він дає змо гу укр аїнським уче ним про во ди ти
обґрун то ва ний аналіз ре зуль татів роз вит ку всіх сфер жит тя не за леж ної
Украї ни в кон тексті за галь ноєвро пе йсько го роз вит ку, при вер тає ува гу єв -
ро пе йської спільно ти до порівняль но го роз гля ду про цесів соціаль них  пе -
ретворень в Україні, надає управлінським струк ту рам Украї ни та ЄС
об’єктив ну, ме то до логічно ко рек тно зібра ну інфор мацію про стан справ в
Україні.

Три ва лий час Украї на не бра ла сис те ма тич ної участі в міжна род них
порівняль них моніто ринґових соціологічних досліджен нях. Це за ва ди ло
здійснен ню обґрун то ва но го порівняль но го аналізу соціаль но-політич них
про цесів в Україні у кон тексті світо вих ґло балізаційних змін, свідчен ням
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чого є мізер на кількість ґрун то ва них на емпірич них да них, от ри ма них під
час про фесійних соціаль них досліджень, на уко вих публікацій, при свя че них 
порівнян ню ста ну й ди наміки соціаль них про цесів в Україні з ана логічни ми
про це са ми в інших краї нах (зок ре ма, євро пе йських). Відсутність на уко во
обґрун то ва ної інфор мації може зу мов лю ва ти (і зу мов лює) по ши рен ня упе -
ред же ної, не дос товірної інфор мації про Украї ну і, та ким чи ном, по глиб лює
за критість укр аїнсько го суспільства. Утім, порівнян ня з інши ми суспільства -
ми життєво не обхідне і для ро зуміння суспільства влас но го.

Кон цепції, роз роб лені в Інсти туті соціології, з ро ка ми на бу ва ють рис
цілісної те о ре тич ної інтер пре тації. Суттєві здо бут ки має Інсти тут у вив чен -
ні про блем осо бис тості, соціаль ної мобільності та ди наміки соціаль них
струк тур, про явів соціаль ної нерівності, а та кож у дослідженні ста тус них
по зицій лю дей, меж ди фе ренціації суспільства, фор му ван ня суспільної  пси -
хології та суспільної свідо мості груп на се лен ня.

Звер нен ня до вив чен ня суб’єктив них фе но менів, які озна чу ють транс фор -
маційний про цес в його гли бин них де терміна нтах, суттєво зба га чує інстру -
мен тальні мож ли вості соціологічної на уки, сприяє ви яв лен ню но вих важ ли вих
 ракурсів в оціню ванні тен денцій та пер спек тив роз вит ку укр аїнсько го су -
спільства.

Досліджен ня остан ньо го часу кон цен тру ва ли ся на поєднанні влас не
“струк тур но го” та “куль тур но го” підходів до вив чен ня соціаль них про цесів і явищ. 
Так, ме то до логічно і ме то дич но пер спек тив ни ми ви я ви ли ся спро би виз на чи ти
нерівності між ка те горіями на се лен ня в дос тупі до основ них життєвих мож ли вос -
тей та шансів. Це ство рює умо ви для роз гор тан ня моніто ринґу ди наміки соціаль ної
нерівності на но во му етапі суспільно-політич но го та еко номічно го роз вит ку Украї ни.

Роз роб лен ня кон цеп ту аль них за сад виз на чен ня чин ників і ди наміки
соціаль но го са мо по чут тя на се лен ня, ориґіна льних ме тодів вимірю ван ня
інтеґраль но го індек су соціаль но го са мо по чут тя, індек су дес табілізаційно го
по тенціалу соціаль но го про тес ту, ви яв лен ня фе но менів соціаль ної аномії
тощо, здійснені Н.Паніною та Є.Го ло ва хою, без пе реч но, на ле жать до на уко -
вих до сяг нень ви со ко го рівня, що зафіксо ва но в ба гать ох публікаціях ав -
торів, зок ре ма за рубіжних.

До роб ку укр аїнських соціологів постійно приділя ють ува гу західні та
російські дослідни ки, свідчен ням чого є, зок ре ма, публікації спільних
праць, а та кож окре мих мо ног рафій за рубіжних уче них1. У за кор дон них фа -
хо вих жур на лах щорічно публіку ють ся праці 10–12 співробітників Інсти ту -
ту; статті вче них Інсти ту ту ляг ли в осно ву двох спеціаль них чи сел “Inter -
national Journal of Sociology” та од но го спеціаль но го чис ла російсько го  ча -
сопису “Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния”. По ряд із публікаціями в та ко го
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1 За по чат ко ва на у 2006 році Є.І.Го ло ва хою і колеґами з Харківсько го національ но го
універ си те ту ім. Ка разіна серія “Ве ликі соціальні транс фор мації” на сьо годні вклю чає 4
ви дан ня: Лейн Д. Подъ ем и упа док го су да рствен но го со ци а лиз ма. — К., 2006; Укра ин ское
об щес тво в ев ро пей ском про стра нстве / Под ред. Е.Го ло ва хи, С.Ма ке е ва. — К., 2007;
 Национально-гражданские иден тич нос ти и то ле ран тность. Опыт Рос сии и Укра и ны в
пе ри од транс фор ма ции / Под ред. Л.Дро би же вой, Е.Го ло ва хи. — К., 2007; Се леньи И.,
Йел Дж., Та ун сли Э. Пос тро е ние ка пи та лиз ма без ка пи та лис тов. — К., 2008.



кштал ту видан нях інши ми фор ма ми на уко вих кон тактів співробітників
Інсти ту ту соціології НАН Украї ни із соціоло га ми з інших дер жав є ста жу -
ван ня за кор до ном для озна йом лен ня з там теш ньою організацією до слід -
ниць ко го про це су; участь у ро боті міжна род них соціологічних конґресів,
сим позіумів, з’їздів, кон фе ренцій, що відбу ва ють ся як в Україні, так і за її
меж ами; участь у різних міжна род них дослідниць ких про ек тах; чле нство у
міжна род них на уко во-дослідниць ких організаціях; без по се ред ня до по мо га
за рубіжних соціологів у на ла год женні дослідниць кої діяль ності за світо ви ми 
стан дар та ми; підго тов ка ан гло мов них ви дань інфор маційних ма теріалів та
дай джестів праць із ре зуль та та ми досліджень для роз пов сюд жен ня се ред
іно зем них читачів.

Нев пин не на ро щу ван ня те о ре ти ко-ме то до логічно го по тенціалу соціо -
логічної на уки ґрун тується на ма теріаль них пе ре ду мо вах, на бу тих в ІС
НАНУ за час його існу ван ня: ство ре но влас ний ком п’ю тер ний центр, на -
укові підрозділи за без пе че но су час ною оргтехнікою, у бібліотеці на ко пи че -
но унікаль ну фа хо ву літе ра ту ру. В 1997 році в Інсти туті соціології НАН
Украї ни був за сно ва ний пер ший все ук р аїнський ча со пис “Соціологія: тео -
рія, ме то ди, мар ке тинг” і по чав ви хо ди ти дру ком з 1998 року укр аїнською
мо вою, а з 1999-го — та кож російською. Нині на клад цьо го фа хо во го квар -
таль ни ка ста но вить близь ко ти сячі примірників. Раз на два роки ви хо дить
ан гло мов ний збірник на й кра щих ста тей цьо го ча со пи су — “Ukrainian Socio -
logy Review”.

Однією з тех но логічних підва лин на уко вої діяль ності Інсти ту ту со -
ціології НАН Украї ни є вітчиз ня на ком п’ю тер на тех но логія ста тис тич но го
аналізу ОСА (“об роб ка соціологічних ан кет”). Вона була роз роб ле на 1989
року А.Гор ба чи ком і відтоді постійно вдос ко на люється. У 2000 році з’я вив ся 
па кет ОСА для New Line, а у 2004-му А.Гор ба чик і О.Гор ба чик ви ве ли на ри -
нок дос ко наліший і цілком дос туп ний за ціно ви ми па ра мет ра ми па кет ОСА
New Line, що ґрун тується на по пе редніх роз роб ках.

На базі Інсти ту ту соціології НАН Украї ни сфор мо ва но банк со ціо -
логічної інфор мації про Украї ну з мо мен ту на бут тя не за леж ності, а з 1997
року три ває ро бо та над ство рен ням Національ но го архіву соціологічної
інфор мації. Технічною плат фор мою елек трон них форм збе ре жен ня і по шу ку
інфор мації у ньо му слу гує вже зга да ний па кет ОСА. Отри ман ня файлів да -
них пе ре дба чається у формі цьо го па ке та, а та кож за галь носвіто во го ста тис -
тич но го па ке та SРSS. Та кий архів став національ ним цен тром обміну со -
ціологічною інфор мацією між укр аїнськи ми й за рубіжни ми фахівця ми, а
та кож однією з інфор маційних пе ре ду мов по глиб лен ня аналізу сис тем ної
транс фор мації укр аїнсько го суспільства.

Важ ли вим на пря мом діяль ності Інсти ту ту соціології НАН Украї ни є
відтво рен ня вітчиз ня но го соціологічно го на уко во го співто ва рис тва. Ака -
демічна соціологічна уста но ва по ряд із Харківським національ ним універ -
си те том ім. В.Н.Ка разіна та Київським національ ним універ си те том ім. Та ра -
са Шев чен ка та інши ми освітніми за кла да ми зро би ла ва го мий вне сок у
підго тов ку вітчиз ня них соціологічних кадрів. Окрім аспіран ту ри, док то -
ран ту ри та спеціалізо ва ної вче ної ради із за хис ту док то рських і кан ди да т -
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ських дис ер тацій в Інсти туті соціології НАН Украї ни з 2000 року функ -
ціонує Вища шко ла соціології.

На у ко во-дослідниць ка діяльність Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
про ва дить ся у на пря мах, що за ними пра цю ють спеціалізо вані на укові під -
розділи. Одні з них існу ва ли ще до ви ник нен ня ІС НАНУ, час ти на ви ник ли
раз ом із ним, а реш та в пе ребігу роз вит ку Інсти ту ту.

Відділ історії, теорії та ме то до логії соціології існує з часу ство рен ня
Інсти ту ту. До сфе ри інте ресів відділу на ле жать про бле ми кри тич но го ана -
лізу соціологічної спад щи ни, мо дер ності й по стмо дер ну, зміни форм і ролі
соціологічної реф лексії, сис те ми ціннос тей, ґло балізації, ста нов лен ня гро ма -
дя нсько го суспільства і де мок ра ти зації укр аїнсько го суспільства, ав то ри те -
ту і вла ди в суспільствах різно го сту пе ня роз вит ку, конфлікто логії та еліто -
логії, ролі за собів ма со вої інфор мації. Особ ли ву ува гу співробітни ки від -
ділу звер та ють на про бле ми роз вит ку соціологічної дум ки в Україні. Інши -
ми на пря ма ми на уко вих досліджень відділу є кри тич ний аналіз су час них
теорій соціаль них змін і мо дернізаційних про ектів суспільних транс фор -
мацій; соціаль ної іден тифікації укр аїнсько го суспільства; су час них по літи -
ко-іде о логічних сте ре о типів; взаємовідно син соціології і вла ди.

У 2007 році після струк тур ної ре ор ганізації Інсти ту ту на уко ву про бле -
ма ти ку відділу було пев ним чи ном пе ре орієнто ва но, роз ши ре но і  зосере -
дже но на роз роб ленні те о ре тич них за сад та ме то до логії моніто рин го вих
соціологічних досліджень та досліджень су час них соціаль них фе но менів.

Відділ соціаль них струк тур — без по се редній на ступ ник ство ре но го у
1969 році відділу соціології Інсти ту ту філо софії АН УРСР (у 1979–1990 ро -
ках — відділ соціаль них досліджень). У складі Інсти ту ту соціології НАН
Украї ни відділ існує з часу ство рен ня остан ньо го. У 1980-і роки основ ни ми
на пря ма ми на уко вих досліджень відділу були ди наміка пре сти жу про фесій і
соціаль но-про фесійних орієнтацій мо лоді, про бле ми міжге не раційної тру -
до вої мобільності, пи тан ня сім’ї і відтво рен ня струк ту ри тру до вої діяль -
ності, соціальні про бле ми відтво рен ня на уко вих кадрів, соціаль них пе ре -
міщень у ве ли ко му місті. У 1990-х ро ках співробітни ка ми відділу здійсне но
ком плексні досліджен ня особ ли вос тей соціаль но-ста тус ної стра тифікації за
умов ста нов лен ня рин ко вої еко номіки, су час них тен денцій соціаль ної мо -
більності в укр аїнсько му суспільстві, ста тус них і про фесійних іден тич нос -
тей, про блем міґрації на се лен ня. По чи на ю чи із 2000 року відділ досліджу вав
тен денції ста нов лен ня і транс фор мації соціаль них інсти тутів, про бле му ле -
ґіти мації та інсти туціоналізації но вих соціаль них нерівнос тей тощо.

Відділ еко номічної соціології функціонує з часу за сну ван ня Інсти ту ту со -
ціології НАН Украї ни. Співробітни ки відділу за й ма ють ся на уко ви ми до -
сліджен ня ми соціаль но-еко номічних про блем укр аїнсько го суспільства та
соціаль них ас пектів ре фор му ван ня вітчиз ня ної еко номіки.

Зок ре ма, досліджу ва ли ся соціаль но-еко номічні умо ви та мо ти вація під -
приємниць кої діяль ності, соціальні ме ханізми при ва ти заційних про цесів,
соціаль но-еко номічна по ведінка суб’єктів ви роб ни чої діяль ності на про -
мис ло вих підприємствах, фор му ван ня еко номічної куль ту ри та різних ти -
пів соціаль но-еко номічної по ведінки пра цез дат но го на се лен ня, стан і пер -
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спек ти ви вход жен ня Украї ни у ґло баль ний соціаль но-еко номічний про стір, 
про це си леґіти мації рин ко вих ре форм, відно син та інсти тутів.

Відділ соціаль ної ек спер ти зи за сно ва ний у лис то паді 1991 року (до
1996-го — відділ ме то ди ки соціаль них про грам). Відділ здійснив роз роб лен -
ня ме то до логії та ме то ди ки соціаль ної ек спер ти зи за галь но національ них та
реґіональ них про грам і про ектів, роз гляд ме то до логічних про блем ек спер т -
но го оціню ван ня про ек ту ван ня та реалізації соціаль ної політики в Україні.
Особ ли ву ува гу співробітни ки відділу приділили соціаль ним про бле мам
наслідків Чор но б ильської ка тас тро фи. Зок ре ма, роз роб ле но і впро вад же но
соціаль но-пси хо логічний моніто ринґ умов жит тя та діяль ності соціаль них
груп по терпілих від Чор но б ильської аварії. З ура ху ван ням досвіду ліквіда -
ції наслідків Чор но б ильської ка тас тро фи досліджу ва ли ся соціаль но-еко -
логічні ри зи ки та без пе ка за умов при род них і тех но ген них над зви чай них
си ту ацій та ка тас троф. Відділом роз роб ле но національ ну сис те му соціаль -
них по каз ників в Україні та дослідже но соціаль ну ди наміку по се ле нських
структур.

Відділ соціаль ної пси хо логії ство ре ний у 1970 році в струк турі Інсти ту ту
філо софії АН УРСР, з 1990 року пра цює у складі Інсти ту ту соціології НАН
Украї ни. В 1970-х ро ках го ловні на пря ми досліджень співробітників відділу 
ста но ви ли мо ти ви тру до вої ак тив ності осо бис тості, кла со ва ти по логія осо -
бис тості, тра диції тру до во го ко лек ти ву, те о ре тичні й ме то до логічні про бле -
ми досліджен ня спо со бу жит тя лю ди ни. У 1980-х до сфе ри інте ресів відділу
вхо дять те о ре тичні та ме то до логічні про бле ми досліджен ня соціаль ної
суб’єкт ності осо бис тості: сти лю жит тя осо бис тості, фор му ван ня ро зум них
по треб осо бис тості, життєтвор чості осо бис тості, життєвого шля ху осо бис -
тості, ро зум ної організації жит тя осо бис тості, куль ту ри жит тя осо бис тості.
У 1990-х ро ках, із по чат ком інтен сив них емпірич них досліджень, спів ро -
бітни ки відділу по ча ли прак тич но втілю ва ти свої те о ре тичні та ме то до -
логічні на пра цю ван ня. Зок ре ма, дослідже но про бле ми життєвого са мо виз -
на чен ня мо лоді, життєвого успіху, осо бистісні ас пек ти адап тації до су -
спільної не стабільності, етнічної самоіден тифікації осо бис тості, соціаль но -
го часу і життєвих стра тегій осо бис тості, марґіна льності та життєвих криз
осо бис тості. По чи на ю чи з 2000 року відділ по гли бив досліджен ня об’єкт-
 суб’єктних і суб’єкт-суб’єктних фе но менів соціаль них змін: фор му ван ня но -
во го аре а лу жит тя осо бис тості за умов ґло баль них змін, об раз но-сим во -
лічно го про сто ру у свідо мості на се лен ня, зміни стилів жит тя на се лен ня під
впли вом соціокуль тур них де термінант, ма со вих емоційних станів у си ту ації
ак ту аль но го соціаль но-політич но го ви бо ру, тра диціоналізму та інно вацій у
соціаль них пріори те тах на се лен ня, соціаль них інте ресів у ди наміці міжгру -
по вих та міжо со бистісних взаємодій.

Відділ соціаль но-політич них про цесів ство ре ний у 1995 році шля хом ре -
ор ганізації й онов лен ня скла ду відділу соціаль ної діаг нос ти ки. У 1995–2007
ро ках відділ зо се ред жу вав ува гу на дослідженні про блем соціаль но го са мо -
по чут тя і психічно го здо ров ’я на се лен ня за умов суспільних транс фор мацій, 
політич ної куль ту ри укр аїнсько го суспільства, соціологічних ас пектів
транс фор мації соціаль но-політич ної сис те ми, ме ханізмів і чин ників по -
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літич но го успіху. Ре зуль та ти цих досліджень вик ла дені у мо ног рафіях і стат -
тях, над ру ко ва них в Україні, Росії, США, Німеч чині, Гол ландії, Ізраїлі,
Угор щині, Польщі та об го во рю вані на ба гать ох міжна род них кон фе ренціях. 
Відділом та кож досліджується елек то раль на по ведінка на се лен ня Украї ни. 

Після чер го вої ре ор ганізації відділу 2007 року його на уко во- дослід -
ниць ка те ма ти ка була спро ек то ва на на досліджен ня політич ної сис те ми Ук -
раї ни в ХХІ столітті.

Відділ соціології куль ту ри і ма со вої ко мунікації існує з дня ство рен ня
Інсти ту ту соціології НАН Украї ни. Відділ зо се ре див свою ува гу на ком п -
лек сних досліджен нях про блем соціаль но-куль тур но го роз вит ку укр аїн -
сько го суспільства. У 1990-х ро ках були здійснені досліджен ня ціннісних
пріори тетів ма со вої свідо мості на се лен ня, чин ників фор му ван ня його куль -
тур но-ко мунікаційних орієнтацій, леґіти мації іден тич нос тей у муль ти куль -
тур но му про сторі су час но го суспільства. У 2000-х ро ках співробітни ка ми
відділу дослідже но про бле ми соціокуль тур ної ди фе ренціації укр аїнсько го
суспільства, мас-медіа як дже ре ла політико-гро ма дя нських і куль тур них
орієнтацій на се лен ня за умов де мок ра тич но го тран зи ту, відтво рен ня та ако -
мо дації суб куль тур су час ної Украї ни. Крім цьо го у відділі соціології куль ту -
ри і ма со вої ко мунікації здійснюється дві на уко во-моніто ринґові про гра ми:
“Аксіо-моніто ринґ” (з 1991 року) та “Моніто ринґ участі на се лен ня Украї ни
в куль тур но му житті” (з 1994 року). З 2003-го спільно з Академією укр а -
їнської пре си про во дить ся моніто ринґ політич них но вин провідних укр а -
їнських те ле ка налів.

Соціологія в укр аїнсько му суспільстві по сту по во на бу ває рис по вно -
цінно го соціаль но го інсти ту ту. Вітчиз няні соціоло ги до волі ефек тив но реа -
ґують на окремі по точні ак ту альні соціаль но-політичні про бле ми укр аїн -
сько го суспільства. Гро мадськість по чи нає ви яв ля ти інте рес до соціології не
лише як до на вчаль ної дис ципліни та те о ре тич но го на пря му досліджень; її
виз на ють як офіційний інсти тут зби ран ня інфор мації про стан та са мо по -
чут тя суспільства. У та кий спосіб укр аїнська соціологія реалізовує функції
гро ма дсько го кон тро лю за діяльністю дер жав них і не дер жав них струк тур
під час про ве ден ня ви борів і ре фе рен думів, за без пе чен ня пра ва гро ма дян
вільно об и ра ти своїх пред став ників до всіх струк тур вла ди, за без пе чен ня
гро ма дсько го арбітра жу між політич ни ми опо нен та ми та за побіган ня  за -
гостренням конфліктів. 

Поп ри те, що орга ни вла ди, партійні та гро мадські організації реґуляр но от ри -
му ють від соціологічних уста нов інфор маційні, аналітичні й інші ма теріали, а
соціологів постійно за лу ча ють як ек спертів, кон суль тантів та аналітиків до
чис лен них дер жав них і не дер жав них струк тур, їхні го ловні фа хові здо бут ки
зреш тою не дос тат ньо вра хо ву ють ся, коли йдеть ся про виз на чен ня стра тегії й
так ти ки роз вит ку суспільства. За гос трен ня ува ги в суспільстві до опи ту вань
гро ма дської дум ки спос терігається пе ре важ но на пе ре додні та під час ви борів.
Відсутність у складі дер жав них струк тур соціологічних підрозділів опо се ред ко -
ва но свідчить про відсутність сис тем ності у ви ко рис танні соціологічної інфор -
мації на дер жав но му рівні.
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Інсти туціоналізація соціології, її про фесіоналізація ство ри ли в Україні
пе ре ду мо ви для роз вит ку про фесійно го соціологічно го се ре до ви ща, в меж ах
яко го фахівці от ри ма ли мож ливість ви ко ну ва ти ті чи інші за вдан ня, шу ка ти
та зна хо ди ти рішен ня кон цеп ту аль них, ме то до логічних та емпірич них со -
ціаль них про блем. Цей про цес сприяє уніфікації по няттєвого апа ра ту со -
ціологічної на уки, роз вит ку вітчиз ня ної те о ре тич ної тра диції, роз ши рен ню
ви ко рис тан ня су час них інфор маційних тех но логій і про грам них про дуктів.

Су часна українська соціологія покликана ре аль но оціню ва ти стан ни ніш -
ньо го світо во го і національ но го роз вит ку, ви роб ляти сис те му про тидії ре аль -
ним за гро зам і вик ли кам, знах одити відповідні ме ханізми роз в’я зан ня основ -
них со ціаль них су перечнос тей як національ но го, так і міжна род но го ха рак те -
ру. Ці об ста ви ни пе ре дба ча ють чітке виз на чен ня ролі та ста ту су соціології в
су спільстві. Зрос тан ня її ролі та зна чу щості по в’я за не, на сам пе ред, із здат -
ніс тю соціології ба чи ти май бутнє, про сте жу ва ти наслідки схва лю ва них рi -
шень. Саме за раз суспільству потрібні нові ідеї, кон цепції, соціальні теорії.
Вкрай не обхідний тісний зв’я зок по няттєвого і дослідниць ко го апа ра ту со -
ціології з но ви ми на уко во-технічни ми, еко номічни ми й соціаль ни ми реа -
ліями, які по род жу ють, своєю чер гою, по тре бу в но вих кон цепціях і підхо дах,
спря мо ва них на зміцнен ня соціаль них зв’язків і стабільності су час но го су -
спільства, бо во че вид нюється, що цивілізація всту пає у фазу підви ще них
ри зиків.

За раз в Інсти туті три ває ак тив ний по шук ак ту аль них па ра диг маль них
орієнтацій у на уко во му пізнанні та прак тичній діяль ності, які б органічно
поєдну ва ли ся з ан тро по логічни ми вимірю ван ня ми ґло баль но го соціаль но го
роз вит ку. Ха рак тер мен талітету, струк ту ра ціннос тей, типи осо бис тості вель -
ми слаб ко зміню ють ся впро довж лю дсько го жит тя і знач ною мірою пе ре да -
ють ся від по коління до по коління. Тому вони є найінерційнішою із со -
цієталь них ха рак те рис тик суспільства. Щоб удос ко на лен ня струк тур них ха -
рак те рис тик суспільства спри чи ни ло “поліпшен ня лю дсько го ма теріалу”,
потрібні не тільки ва гомі зу сил ля, а й дуже три ва лий час. Особ ли вості на -
ціональ но го мен талітету ма ють ве ли кий вплив як на якість усіх суспільних
про цесів, ре форм, но во вве день, про ектів, так і на те, як до них став лять ся
люди. Саме тому лібе раль но-де мок ра тичні інсти ту ти у нас при жи ва ють ся з
ве ли ки ми труд но ща ми, нерідко пе ре тво рю ю чись на свою про ти лежність.
Нор ми та пра ви ла, які доб ре пра цю ють у де мок ра тич них краї нах, час то-гус -
то не в змозі реґулю ва ти по ведінку на ших лю дей, які дот ри му ють ся іна кших
тра дицій, цілей, ціннос тей.

Украї на вий шла сьо годні на той рубіж, коли вона особ ли во по тре бує
нового соціаль но го, еко номічно го і політич но го орієнту ван ня. Пос ту паль ний 
роз ви ток краї ни має суп ро вод жу ва ти ся по шу ком кри теріїв руху впе ред, но -
вих соціаль них ко ор ди нат, іна кше вона не змо же знай ти відповіді на ґло -
бальні вик ли ки су час ності і ста не на шлях са мо руй ну ван ня.

У та ко му разі пе ри петії національ ної долі ста ють над то не пе ред ба чу ва -
ни ми, як і мінімаль ни ми мож ли вості не й тралізації внутрішніх і зовнішніх
руй ну валь них імпульсів.

За над то склад них умов, у яких опи ни ла ся вітчиз ня на на ука, укр аїнська
соціологія не тільки ви жи ла, а й змог ла за порівня но ко рот кий термін утвер -
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ди ти себе як різно вид твор чості, як спосіб ро зуміння суспільством са мо го
себе та засіб ви яв лен ня лю дсько го на ча ла у ґло баль них струк ту рах но во го
соціаль но го і політич но го устрою світу.

Уни ка ю чи заанґажо ва ності, політи зації, дот ри му ю чись на уко вої об’єк -
тив ності, Інсти тут соціології останніми ро ка ми здійснив плідні спро би від -
тво ри ти об раз су час ної соціаль ної ре аль ності, відоб ра зи ти стан і пер спек ти -
ви роз вит ку укр аїнсько го суспільства, його струк тур та інсти тутів, ви світ -
ли ти ди наміку соціаль них змін та відбит тя їх у гро мадській думці, соціаль -
но му са мо по чутті й орієнтаціях різних груп на се лен ня.

Двад ця тилітній шлях, про й де ний Інсти ту том, бе зу мов но, зба га тив ака -
демічний по тенціал усіх соціогу манітар них наук, спри яв по шу ку но вих те о -
ре тич них кон цепцій, сти му лю ван ню міждис ципліна рних досліджень, роз -
роб лен ню су час но го по няттєвого апа ра ту і дослідниць ких стра тегій.

На у кові ви дан ня Інсти ту ту, ма теріали кон фе ренцій і круг лих столів,
інших на уко вих фо румів спри я ють публічно му об го во рен ню клю чо вих про -
блем на шо го жит тя, орієнтації ака демічної соціаль ної на уки на по тре би
прак ти ки.

Сьо годні як ніколи раніше гос тро по стає про бле ма впро вад жен ня до сяг -
нень суспільних наук у діяльність органів дер жав ної вла ди та управління, в
про це си фор му ван ня но вої суспільної свідо мості. Йдеть ся про не обхідність
ви хо ди ти на но вий рівень спілку ван ня із вла дою. Та для цьо го потрібна
участь двох сторін співпраці, хоча б у над анні ста тис тич ної інфор мації,  до -
ступ до якої за раз украй об ме же но. Досвід Інсти ту ту свідчить, що від сут -
ність не обхідно го діало гу соціології із вла дою при зво дить до того, що значні
ре сур си ви ко рис тан ня різно манітних спо собів впро вад жен ня до сяг нень на -
уки у прак ти ку за ли ша ють ся не зат ре бу ва ни ми. І поки знан ня не бу дуть пе -
ре тво рю ва ти ся на силу, кри зо вий стан суспільства зберіга ти меть ся на довгі
роки.

Ра зом із тим слід виз на ти, що іноді ре ко мен дації суспільствоз навців за -
ли ша ють ся поза ува гою не тільки тому, що управлінці чи політики не
вміють чи не хо чуть слу ха ти, а й тому, що час то-гус то ці ре ко мен дації не тех -
но логічні, не підкріплені ко нструк тив ною ме то ди кою для їх упро вад жен ня.

На сьо годнішній день Інсти тут має значні ре зер ви за сто су ван ня но вих
ал го ритмів і мо де лей упро вад жен ня своїх на пра цю вань у діяльність уря до -
вих струк тур, функціону ван ня укр аїнсько го політи ку му, у свідомість ши ро -
ко го за га лу управлінців, але для цьо го потрібна обопільна зацікав леність
сторін у співпраці — справжній діалог на уки і вла ди.

Труд нощі ро бо ти Інсти ту ту по ля га ють на сам пе ред у тому, що со ціо ло -
гія порівня но з інши ми соціогу манітар ни ми на ука ми по тре бує для здійс -
нен ня своїх функцій знач но більших ма теріаль них і фіна нсо вих вит рат
(утри ман ня опи ту валь ної ме режі, зби ран ня, опра цю ван ня та аналіз ве ли ких
ма сивів інфор мації, об слу го ву ван ня ком п’ю тер ної бази тощо). Ве ли кою про -
бле мою є по шук за собів фіна нсо во го за без пе чен ня досліджень за умов хронічної
еко номічної кри зи.

Одна че не зва жа ю чи на це, соціологія в Україні ста ла невіддільною час ти ною
світо вої соціології. Укр аїнська соціологія на бу ла ста ту су са мостійної на уки, її роль 
у роз в’я занні соціаль них про блем є за галь но виз на ною. З’я вив ся справжній шанс
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над олу жи ти відста ван ня у рівні роз вит ку порівня но зі світо ви ми на пра цю ван ня ми.
Ліде рство ІС НАНУ у вітчиз няній соціології не за пе реч не як за об’єктив ни ми
кількісни ми по каз ни ка ми, так і з огля ду на ви со кий рівень фун да мен таль ності
та органічно го поєднан ня роз роб лен ня те о ре ти ко-ме то до логічних і кон цеп ту аль -
них за сад із про ве ден ням за галь но національ них емпірич них досліджень.

Поєдну ю чи тра диційні й новітні фор ми ро бо ти, Інсти тут ак тив но праг -
не не тільки збе рег ти свій на уко вий і кад ро вий по тенціал, а й при мно жи ти
його. За роки сво го існу ван ня Інсти тут підго ту вав у аспіран турі та док то -
ран турі 18 док торів і 24 кан ди дати соціологічних наук, які за раз ста нов лять
ядро ко лек ти ву. Нез ва жа ю чи на фіна нсові склад ності, Інсти тут не впин но
на ро щує об ся ги щорічних публікацій, емпірич но го ма теріалу, без чого б
соціоло ги не мали надійної бази для те о ре тич них уза галь нень і вис новків,
ко рис них для прак ти ки.

По дальші пер спек ти ви своєї діяль ності Інсти тут уба чає у про дов женні
ком плек сних досліджень, ство ренні уза галь не них на уко вих праць, роз вит -
ку різно манітних форм співробітниц тва з інши ми вітчиз ня ни ми та за кор -
дон ни ми на уко ви ми за кла да ми. За раз творчі сто сун ки Інсти тут підтри мує з 
Інсти ту том соціології РАН, Інсти ту том соціології Уго рської ака демії наук,
Кем бр идж ським і Лон до нським універ си те та ми, на уко ви ми фун даціями
США, Ка на ди, ФРН тощо. 

У 2009 році Інсти тут приєднав ся до ви ко нан ня час ти ни Міжна род но го
дослідниць ко го соціаль но го про ек ту (ІSSP). Співробітни ки Інсти ту ту є
чле на ми різних міжна род них на уко вих асоціацій.

Із ґрун тов ни ми підста ва ми мож на кон ста ту ва ти, що в Інсти туті соціо -
логії НАН Украї ни ство рені всі не обхідні пе ре ду мо ви — ма теріальні, кад -
рові, соціаль но-пси хо логічні для плідної праці. Більшість по каз ників і па ра -
метрів на шої діяль ності на разі за ли ша ють ся стабільни ми. Але при ро да ста -
більності така, що далі про це си мо жуть роз ви ва ти ся як за висхідною, так і за
низхідною траєкторією. Тому тре ба постійно на ро щу ва ти те о ре ти ко-ме то -
до логічний по тенціал соціологічної на уки і на його підґрунті істот но підви -
щу ва ти роль Інсти ту ту в житті укр аїнсько го суспільства.

КИРИЛО ГРИЩЕНКО,
вче ний сек ре тар Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
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