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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вітаємо ювіляра!

У ве ресні цьо го року відо мий укр аїнський соціолог, док тор філо со ф -
ських наук, про фе сор Євген Іва но вич Суї мен ко успішно здо лав 80-літ -
ній рубіж і, на вче ний ве ли ким життєвим і на уко вим досвідом, про дов жує
плідно пра цю ва ти на ниві досліджен ня ак ту аль них про блем су час ності в
кон тексті соціологічної, філо со фської й істо рич ної на уки, “сіє ро зум не,
 добре, вічне”.

По над 60 років тому жага знань, праг нен ня збаг нен ня на уко вої істи ни,
ба жан ня із мак си маль ною інте лек ту аль ною відда чею слу жи ти своїй країні і
на ро ду при ве ли Євге на Іва но ви ча в ди во виж ний світ філо логії й історії,
філо софії й соціології (що були його улюб ле ни ми пред ме та ми зі шкільної і
сту д ентської лави). Успішно за вер шив ши на вчан ня на істо ри ко-філо ло гіч -
но му фа куль теті Дніпро пет ро всько го дер жунівер си те ту 1957 року, він роз -
по чав тру до ву діяльність учи те лем російської літе ра ту ри та історії в сіль -
ській школі. Потім, опа но ву ю чи жур налістську май стерність, кілька років
пра цю вав завіду ва чем відділу листів і ма со вої ро бо ти га зе ти “Но во мос ков -
ская прав да”, що до по мог ло йому глиб ше зро зуміти чис ленні, найрізно -
манітніші ас пек ти соціаль но-еко номічно го, політич но го і куль тур но го жит -
тя ра дя нських лю дей — робітників, кол гос пників, служ бовців.

Нас туп ний знач ний по во рот в яс кравій тру довій біографії Євге на Іва -
но ви ча при пав на 1963 рік, коли він всту пив до аспіран ту ри на ка фед ру
філо софії Дніпро пет ро всько го дер жав но го універ си те ту. Відтоді його жит -
тя і ро бо та були тісно по в’я зані з на уко во-пе да гогічною і на уко во-дослід -
ниць кою діяльністю. Схильність мо ло до го вик ла да ча до аналітич ної ро бо ти 
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помітили в сто лиці, й від 1981 року Євген Іва но вич по чав пра цю ва ти спер -
шу стар шим на уко вим співробітни ком, а від 1984-го до 1990 року — завіду -
ва чем відділу Інсти ту ту філо софії АН УРСР. З пер ших днів ство рен ня
Інсти ту ту соціології НАН Украї ни Є.Суї мен ко очо лю вав відділ соціаль них
про блем ви хо ван ня мо лоді, з 1991 року — він го лов ний на уко вий співробіт -
ник відділу еко номічної соціології Інсти ту ту, де й далі ро бить ва го мий вне -
сок у роз ви ток вітчиз ня ної соціологічної науки.

Колеґи та учні Євге на Іва но ви ча ви со ко ціну ють його аналітич ний
склад ро зу му і схильність до гли бо ких те о ре тич них уза галь нень, го товність
при й ти на до по мо гу і над а ти дієву підтрим ку. Твор ча на ту ра, ши ро кий
діапа зон на уко вих інте ресів, ви со кий про фесійний рівень вик ла да ча і до -
слід ни ка — відмітні риси Євге на Іва но ви ча як спра вжньо го соціаль но го
дослідни ка за по кли кан ням. Коло його на уко вих інте ресів охоп лює со -
ціальні ас пек ти про це су праці й управління, про бле ми ви хо ван ня й освіти
мо лоді, еко номічну по ведінку й еко номічну куль ту ру на се лен ня. Соціо -
логічна спільно та Украї ни на леж ним чи ном оцінила роз роб ле ну ним кон -
цепцію співвідно шен ня ра дя нсько го ко лек тивізму і капіталістич ної ато -
мізації, ха рак тер них для на шо го суспільства в да ний час, обґрун ту ван ня
низ ки но вих ідей у сфері соціодіаг нос ти ки і соціаль ної інже нерії.

Євген Іва но вич як соціолог і гро ма дя нин за вжди на ма гається йти в ногу
із ча сом, да ва ти адек ватні відповіді на ак ту альні вик ли ки су час ності. У цьо -
му кон тексті за слу го ву ють на особ ли ву ува гу за про по но вані ним гли бо ко
обґрун то вані версії сут ності “транс фор мації” укр аїнсько го суспільства за
умов “пе рехідної еко номіки”, гли бо кий аналіз соціаль них ме ханізмів і на -
слідків при ва ти заційних про цесів в Україні. Наш ювіляр наділе ний та кож
не а би я ким літе ра тур ним да ром, що дає йому змо гу поєдну ва ти дослідниць -
ку ро бо ту із соціологічною публіцис ти кою й у по пу лярній формі озна йом -
лю ва ти ши ро кий чи таць кий за гал із до сяг нен ня ми та про бле ма ми соціо -
логічної науки.

У твор чих дер зан нях на шля ху до осяг нен ня на уко вої істи ни Євген Іва -
но вич за вжди зберігає вірність ви со ким мо раль ним при нци пам, виріз ня -
ється на уко вою сумлінністю, ви яв ляє гли бо ку по ва гу до своїх опо нентів і
ве ли кий інте рес до на уко вих по шуків інших дослідників. Своєю відданістю
науці, тур бо тою про підго тов ку гідної зміни Євген Іва но вич за слу жив щиру
по ва гу колеґ і гли бо ку вдячність учнів. Як на вди во ви жу ціка вий до повідач і
чу до вий по леміст він за вжди при вер тає ува гу вче них-соціологів до ак ту аль -
них про блем соціологічної на уки у своїх вис ту пах на укр аїнських і міжна -
род них на уко вих кон фе ренціях. По ряд з ен цик ло пе дич ною ши ро тою він є
справжнім на уко вим інтеліґен том із на й ви щи ми мо раль ни ми при нци па ми
й ес те тич ним сма ком, тому спілку ван ня і співпра ця з ним при но сять радість
і його од ноліткам, і на уковій мо лоді.

Правління Соціологічної асоціації Украї ни, ред ко леґія і ре дакція на шо -
го ча со пи су, весь ко лек тив Інсти ту ту соціології НАН Украї ни щиро віта ють
Євге на Іва но ви ча Суї мен ка з ювілей ною да тою і ба жа ють йому доб ро го здо -
ров ’я, бла го по луч чя в осо бис то му житті, но вих успіхів у на уковій діяль -
ності, твор чо го на тхнен ня й та ла ну в реалізації всіх пер спек тив них за думів,
планів і намірів.
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