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ПАМ’ЯТІ КОЛЕҐИ

3 лип ня 2016 року пішов із жит тя наш колеґа Сурмін Юрій Пет ро вич —
укр аїнський соціолог, політо лог, фахівець з на уко вої дис ципліни “Дер жав -
не управління”, організа тор на уки, вик ла дач, завіду вач ка фед ри дер жав но го 
управління та са мов ря ду ван ня Міжреґіональ ної ака демії управління пер со -
на лом, док тор соціологічних наук, про фе сор.

На ро див ся Юрій Пет ро вич 7 квітня 1949 року в селі Студь о ний  То -
гучин ського ра йо ну Но во сибірської об ласті. 1973-го закінчив фа куль тет
управ ління та організації про мис ло вих ви роб ництв То мсько го політех ніч -
но го інсти ту ту ім. С.М.Кірова (те пер То мський політехнічний універ си тет)
за фа хом при клад на ма те ма ти ка зі спеціалізацією “Досліджен ня опе рацій”.
У 1980-му ро ком раніше за відве де ний термін за хис тив кан ди да тську дис ер -
тацію та здо був на уко вий ступінь кан ди да та філо со фських наук.

У грудні 1993 року одним із пер ших у са мостійній Україні за хис тив  ди -
сертацію док то ра соціологічних наук у Київсько му національ но му універ -
си теті імені Та ра са Шев чен ка на тему “Соціаль ний ек спе ри мент: кон цеп ту -
аль но-ме то до логічний ас пект”. У 2002-му здо був вче не зван ня про фе со ра
по ка федрі філо софії, соціології дер жав но го управління.

Від 1973 до 1981 року пра цю вав асис тен том, стар шим вик ла да чем То м -
сько го політехнічно го інсти ту ту ім. С.М.Кірова; 1981–1996 — стар ший вик -
ла дач, до цент, завіду вач ка фед ри соціаль но-політич них теорій Кі рово град -
ського пе да гогічно го інсти ту ту ім. В.К.Вин ни чен ка; 1996–1998 — про фе сор
ка фед ри соціаль ної ро бо ти та кад ро во го ме нед жмен ту Дніпро пет ро всько го
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національ но го універ си те ту ім. Оле ся Гон ча ра; 1999–2002 — про фе сор, за -
віду вач ка фед ри філо софії, соціології дер жав но го управління Дніп ро пет ро -
всько го реґіональ но го інсти ту ту дер жав но го управління Націо наль ної ака -
демії дер жав но го управління при Пре зи ден тові Украї ни; із 2002-го до  в е -
ресня 2014-го — за ступ ник ди рек то ра — на чаль ник Цен тру соціологічних
досліджень та моніто рин гу Інсти ту ту про блем дер жав но го управління та
місце во го са мов ря ду ван ня Національ ної ака демії Украї ни. Мав дер жавні
на го ро ди Украї ни: на груд ний знак Дер жав ної служ би Украї ни “За сумлінну 
пра цю” (2004), знак “За на укові до сяг нен ня” Міністе рства освіти і на уки
Украї ни (2006), знак “Зас лу же ний діяч на уки і техніки Украї ни” (2007), По -
чес ну гра мо ту Кабінету Міністрів Украї ни (2009), ме даль “За пра цю і зви тя -
гу” (2012).

У сфе ру на уко вих інте ресів Ю.П.Сурміна вхо ди ли ак ту альні пи тан ня
дер жав но го управління, ме то до логії на уки, політо логії та соціології, пе да -
гогіки ви щої шко ли, теорії сис тем та сис тем но го аналізу, ме тодів і техніки
соціологічних досліджень, теорії та прак ти ки си ту аційно го підхо ду (сase
study), соціаль них тех но логій та тех но логій ви бор чих кам паній,  ма со вих та
ек спер тних опи ту вань, вив чен ня про блем ре фор му ван ня укр аїнсько го су -
спільства, удос ко на лен ня діяль ності органів дер жав ної вла ди та органів
місце во го са мов ря ду ван ня. Ю.П.Сурмін став ав то ром по над 600 на уко вих
та на уко во-ме то дич них праць, у тому числі 30 мо ног рафій та на вчаль них
посібників, які ши ро ко відомі в Україні та за кор до ном.

Ю.П.Сурмін брав ак тив ну участь у роз роб ленні про гра ми роз вит ку
міста “Дніпро пет ровськ: 2010: стра тегія зрос тан ня”, ста тутів те ри торіаль -
них гро мад міст Дніпро пет ро вська та За поріжжя, Кон цепції су час ної дер -
жав ної кад ро вої політики Украї ни. Спро ек ту вав і впро ва див у жит тя сис те -
му соціологічно го моніто рин гу став лен ня гро ма дян Украї ни до євро ат лан -
тич ної інтеґрації Украї ни та ек спер тної оцінки про блем дер жа ви на цьо му
шля ху, сис те му соціологічної діаг нос ти ки аґрар ної ре фор ми Украї ни. Був
на уко вим керівни ком та ак тив ним учас ни ком на уко вих про ектів з роз роб -
лен ня су час ної кон цепції дер жав но го управління, ме то до логії досліджен ня,
аналізу та оціню ван ня соціаль но-політич них про блем і про цесів ре фор му -
ван ня су час но го укр аїнсько го суспільства, а та кож кількох слов ників- до -
відників з дер жав но го управління та ен цик ло пе дич них слов ників з управ -
ління та дер жав но го управління, є за снов ни ком двох кафедр.

За участі Ю.П.Сурміна в Національній ака демії дер жав но го управління
при Пре зи ден тові Украї ни про во ди ла ся ро бо та зі ста нов лен ня на уко вої га -
лузі “Дер жав не управління”, фор му ван ня та роз вит ку те ма ти ки на уко вих
досліджень з на уко вої дис ципліни “Дер жав не управління”.

Ю.П.Сурмін здійснив знач ний осо бис тий вне сок у роз ви ток на уко вої та
на вчаль ної інфрас трук ту ри Укр аїнсько-Азербайджанського інсти ту ту со -
ціаль них наук і са мов ря ду ван ня Г.А.Алієва, зок ре ма у ство рен ня ка фед ри
дер жав но го управління та са мов ря ду ван ня та пе ре тво рен ня її на су час ну
провідну на уко ву уста но ву з про блем дер жав ної кад ро вої політики та дер -
жав но го управління. Він брав участь у роз роб ленні на уко вих ре ко мен дацій
щодо фор му ван ня про грам на уко вих досліджень, організації та про ве ден -
ня на уко вої ро бо ти; у підви щенні рівня на уко вої підго тов ки аспірантів та
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 докторантів; у фор му ванні те о ре ти ко-ме то до логічних за сад дер жав но го
управління; виз на ченні підходів та на прямів на уко во го суп ро во ду дер жав -
но-управлінських ре форм в Україні.

Ми вис лов люємо гли бо ку скор бо ту з при во ду смерті Сурміна Юрія
Пет ро ви ча. Він за во ю вав лю бов і по ва гу всіх, хто його знав. Вис лов люємо
наше щире співчут тя колеґам, близь ким та рідним.

Ко лек тив Інсти ту ту
 соціаль них тех но логій і са мов ря ду ван ня ім. Г.Алієва

 Міжреґіональ ної ака демії управління пер со на лом
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