
Вітаємо
Олек сан дра Іва но ви ча Виш ня ка!

У суспільстві ніщо нове не ви ни кає “саме со бою”: проґрес у будь-якій
сфері лю дсько го бут тя за ле жить від зу силь особ ли вих лю дей — твор чих ак -
тив них, за взя тих, на по лег ли вих. Один із них — наш ювіляр, Олек сандр Іва -
но вич Виш няк — док тор соціологічних наук, керівник відділу соціаль них і
політич них про цесів Інсти ту ту соціології НАН Украї ни.

За раз соціологічні досліджен ня настільки міцно ввійшли не лише у
струк ту ру суспільної на уки, а й фак тич но у по всяк ден ний по бут пе ресічної
лю ди ни (че рез ЗМІ, дис кусії), що, здається, існу ва ли чи не вічно. Про те
соціологія як на ука, відмінна від соціаль ної філо софії, в Ра дя нсько му Союзі
мала то ру ва ти свій важ кий шлях, особ ли во з огля ду на свою при нци по ву
про ти лежність “на уко во му ко мунізму”. Те, що було мож ли вим у Москві, ви -
ма га ло знач но більших зу силь і волі в Києві. І ми маємо бути вдяч ни ми вче -
ним, які за склад них умов роз бу до ву ва ли соціологічну на уку в Україні.

Се ред них був і наш ювіляр — Олек сандр Іва но вич Виш няк, який одра зу
після закінчен ня універ си те ту по тра пив до од но го зі ство ре них ще тоді в
Інсти туті філо софії соціологічних відділів. Ке ру ва ли за слу жені мет ри, але
ко ман да була суціль мо ло да, енергійна і, го лов не, за ко ха на в таку ж мо ло ду,
як і вони, на уку — соціологію.

За раз чле ни цієї ко ман ди самі ста ли мет ра ми, відо ми ми вче ни ми, за по -
чат ку ва ли на пря ми досліджень у соціології.

На карбі Олек сан дра Іва но ви ча Виш ня ка — кілька по чи нань. Ще у
період пе ре бу до ви він сто яв біля ви токів досліджень соціології мо лоді.
Коли Украї на ста ла не за леж ною і з’я ви ли ся мож ли вості вільно го ви бо ру
про блем для досліджен ня, Олек сандр Іва но вич мак си маль но ви ко рис тав ці
нові мож ли вості. Він був одним із пер ших ініціаторів про ве ден ня емпірич -
них соціологічних опи ту вань, ство рив ши у 1993 році фірму “Юкрейніан
соціо лоджі сервіс”.
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В Україні ви ник ла справ жня політика, і Олек сандр Іва но вич став одним 
із пер ших її дослідників. Він був фун да то ром при нци по во но во го для укр а -
їнської суспільної на уки на пря му — елек то раль ної соціології. Тут все тре ба
роз по чи на ти від са мо го по чат ку — ство рю ва ти ме то до логію досліджень,
роз роб ля ти по каз ни ки, відна хо ди ти адек ватні вимірю вальні за со би. Ви да на 
О.І.Виш ня ком у 2000 році кни га “Елек то раль на соціологія: історія, теорія,
ме то ди” є фун да мен таль ною для елек то раль ної соціології Украї ни. І без
про гнозів Олек сан дра Іва но ви ча — як пра ви ло, влуч них — не об хо дять ся
жодні ви бо ри.

Ве ли кий інте рес Олек сандр Іва но вич за вжди ви яв ляв до реґіональ них
відміннос тей Украї ни, і не лише з по гля ду соціології. Він знає і лю бить
історію Украї ни, тому відмінності, що уви раз ню ють ся в соціологічних до -
сліджен нях, може кра ще зро зуміти й інтер пре ту ва ти в кон тексті мен таль -
них особ ли вос тей реґіонів, що скла да ли ся із пли ном історії.

Як керівник дослідниць ко го на пря му соціології політики Олек сандр
Іва но вич брав ак тив ну участь в про ве денні Інсти ту том соціології НАН
Украї ни щорічно го моніто рин гу соціаль них змін — унікаль но го досліджен -
ня, що здійснюється від 1992 року і дає змо гу фіксу ва ти зміни, що ві д -
буваються в гро мадській думці на се лен ня Украї ни впро довж фак тич но
всьо го часу її існу ван ня. За цю ро бо ту ко лек тив ви ко навців, у тому числі й
О.І.Виш няк, відзна че ний Дер жав ною премією Украї ни в га лузі на уки і
техніки 2014 року.

Олек сандр Іва но вич ви ко нує ще одну важ ли ву для соціології місію —
ко мунікації із суспільством. Він постійно вис ту пає у ЗМІ і є ба жа ним гос тем 
на будь-яко му те ле ка налі, радіопрог рамі чи га зетній шпальті.

Ми бажаємо ювіля рові здо ров ’я, твор чо го дов голіття, но вих до сяг нень і
на сна ги.
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