
Ки ри лу Ки ри ло ви чу Гри щен ку — 75 років!

9 сер пня ви пов ни ло ся 75 років Ки ри лу Ки ри ло ви чу Гри щен ку — відо -
мо му укр аїнсько му соціоло гу, од но му із фун да торів соціології управління в
Україні, спеціалісту у сфері соціаль но-еко номічних про блем роз вит ку укр а -
їнсько го суспільства, кот рий упро довж 17 років був уче ним сек ре та рем
Інсти ту ту соціології НАН Украї ни.

Ки ри ло Ки ри ло вич на ро див ся у скрутні воєнні часи — 1941 року в Ясній 
По ляні в сім’ї військо во го лікаря. Весь воєнний час мама ви хо ву ва ла його
одна й очіку ва ла і вірила, що бать ко по вер неть ся з війни. І її надії справ ди ли -
ся. Саме місце на род жен ня — Ясна По ля на, батьківщи на Л.М.Тол сто го —
сфор му ва ло пев не коло інте ресів. Ки ри ло Ки ри ло вич є по лінії ма тері на -
щад ком Тол стих, тому його інте рес до жит тя ве ли ко го пись мен ни ка досі не
вщу хає. А тоді, у повоєнні роки, йому по щас ти ло бути зна йо мим з осо бис -
тим сек ре та рем Л.М.Тол сто го Ва лен ти ном Фе до ро ви чем Бул га ко вим, який 
ділив ся з Ки ри лом Ки ри ло ви чем свої ми спо га да ми про кла си ка російської
та всесвітньої літе ра ту ри.

Але мо ло до го, ду жо го і врод ли во го юна ка ціка ви ли не лише літе ра ту ра й 
історія. У Тульській об ласті в той час був на на леж но му рівні роз ви не ний
ве лос порт, яким він і за хо пив ся так силь но, що в ре зуль таті на по лег ли вих
тре ну вань і вис тупів на зма ган нях став Ма йстром спор ту.

Вибір ви що го на вчаль но го за кла ду для Ки ри ла Ки ри ло ви ча був оче вид -
ний — Тульський пе да гогічний інсти тут ім. Л.М.Тол сто го. Він його за -
кінчив 1964 року, одер жав дип лом з відзна кою за спеціальністю російська
мова і літе ра ту ра. Однак час вно сить свої ко рек ти ви: уже в період на вчан ня
він за мис лив ся над тим, щоби здо бу ти дру гу про фесію. Тому 1960-го всту -
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пив до Мос ко всько го інсти ту ту на род но го гос по да рства ім. Пле ха но ва за
спеціальністю еко номіст, а в 1966 році закінчив його.

У 1965 році Ки ри ло Ки ри ло вич пе ре їхав до Києва, де одра зу по чав пра -
цю ва ти у відділі на уко вої організації управлінської праці та діло во дства
ЕНДІ Де ржпла ну УРСР. Пер спек тив ний мо ло дий співробітник вже на -
ступ но го року одер жав на прав лен ня до аспіран ту ри. Про те він всту пив не в
еко номічний ВНЗ, а в Інсти тут філо софії АН УРСР, по за як серй оз но за -
ціка вив ся саме соціаль ни ми та філо со фськи ми ас пек та ми управління.

В Інсти туті філо софії в той час пра цю ва ли такі ви датні вчені, як
П.В.Коп нін, М.В.По по вич, С.Б.Кри мський, В.П.Іва нов, В.С.Го рський та ін.
Це був період розквіту укр аїнської філо софії та за род жен ня соціології.
В.П.Чор но во лен ко, Л.В.Со хань, В.Л.Оссо вський та інші вчені сто я ли біля
“ко лис ки” на шої на уки. К.К.Гри щен ко у 1970 році за хис тив кан ди да тську
дис ер тацію “Взаємовідно си ни керівни ка і підлег лих як соціаль но-етич на
про бле ма” і був при й ня тий на по са ду мо лод шо го на уко во го співробітни ка у
відділ філо со фських про блем пси хо логії.

Уже 1972 року Ки ри ло Ки ри ло вич стає стар шим на уко вим співробітни -
ком, а 1975-го йому при суд жу ють відповідне наукове зван ня. Зав дя ки чис -
лен ним публікаціям та ви со ко му ав то ри те ту се ред співробітників він у
1975 році стає керівни ком про блем ної гру пи з пи тань ети ки відділу ети ки та
ес те ти ки Інсти ту ту філо софії, а в 1979-му — завіду ва чем відділу соціаль -
но-пси хо логічних про блем управління.

Це була доба плідної й за хоп ли вої ро бо ти. За род жу ва ла ся “за во дська”
соціологія, про во ди ли ся об сте жен ня підприємств, де не обхідно було пе ре -
бу ду ва ти сис те му управління відповідно до ре ко мен дацій уче них. Під ке -
рівниц твом К.К.Гри щен ка у відділі роз роб ля ло ся од но час но кілька на уко -
во- дослідниць ких тем: “Соціаль но-пси хо логічні чин ни ки оптимізації
управ лінської діяль ності в умо вах АСУ”, “Соціальні та соціаль но-пси хо -
логічні чин ни ки вдос ко на лен ня тру до вої дис ципліни, ме тодів і сти лю ке -
рівниц тва у ви роб ни чих ко лек ти вах Чор но мо рсько го суд но будівно го за во -
ду”, “Соціаль но-пси хо логічні чин ни ки оптимізації управлінської діяль нос -
ті”, “Роз роб лен ня сис те ми ком плек сно го сти лю тру до вої по ведінки пра -
цівників ЧСЗ”, “Досліджен ня соціаль них чин ників, що впли ва ють на ефек -
тивність ро бо ти се ред ньої лан ки управління та цехів Київсько го авіаційно -
го ви роб ни чо го об’єднан ня”, “Соціальні чин ни ки сти му лю ван ня праці в
умо вах еко номічно го ек спе ри мен ту”. Відділ став ви со кок валіфіко ва ним
твор чим ко лек ти вом, що діста ло відоб ра жен ня в ко лек тив них мо ног рафіях
і безлічі ста тей. Мо ног рафії К.К.Гри щен ка “Соціаль не управління й АСУ”
(у співав торстві), “Лю дський чин ник інтен сифікації ви роб ниц тва”, “Со -
ціальні ас пек ти еко номічної ре фор ми” і в наш час не втра ти ли своєї ак ту аль -
ності та корисності.

Ки ри ло Ки ри ло вич ке ру вав аспіран та ми, які успішно за хи ща ли ся. При -
чо му що ра зу керівниц тво Інсти ту ту філо софії обґрун то ву ва ло при зна чен -
ня кан ди да та наук на уко вим керівни ком кан ди да тських дис ер тацій тим, що
він є провідним фахівцем із соціаль но-пси хо логічних про блем управління в
Україні, а док торів наук з цьо го на пря му немає.
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Як провідний фахівець із соціологічних про блем управління ви роб ниц -
твом К.К.Гри щен ко об ’їздив усю Украї ну з лекціями, час то вис ту пав на
підприємствах і був лек то ром то ва рис тва “Знан ня”. В його осо бистій справі
зберіга ють ся чис ленні под я ки за про чи тані ним лекції.

Ки ри ло Ки ри ло вич пра цю вав в Інсти туті соціології з пер ших днів його
за сну ван ня — від 1990 року. Спер шу він очо лю вав відділ соціаль них про -
блем управління, а потім, після зміни струк ту ри інсти ту ту, був завіду ва чем
сек то ру соціаль них ме ханізмів рин ко во го реґулю ван ня відділу соціології
рин ко вої еко номіки.

Нап рикінці 1994 року з інсти ту ту на ро бо ту до Сек ре таріату Вер хов ної
Ради пе рей шов уче ний сек ре тар Е.О.Афонін. Ва лерій Ми хай ло вич Во ро на,
ди рек тор на шо го інсти ту ту, дов го умов ляв Ки ри ла Ки ри ло ви ча посісти цю
по са ду. Го во рив, що це не над овго, мов ляв, не вдовзі підшу каємо ко гось
іншо го, що та кої досвідче ної лю ди ни, як Ки ри ло Ки ри ло вич, поки не знай -
ти, що якщо не він, то хто ж... Одне сло во, Ки ри ло Ки ри ло вич по го див ся ви -
ко ну ва ти об ов’яз ки уче но го сек ре та ря тим ча со во... Як потім во че вид ни ло -
ся — на 17 років.

Пер ше де ся тиліття для Інсти ту ту соціології було ча сом його ста нов лен -
ня й утвер джен ня, ча сом труд нощів і пе ре мог, ча сом бо роть би за на уко ве
виз нан ня і, еле мен тар но, за будівлю, в якій він за раз роз та шо ва ний. Як пи -
сав сам К.К.Гри щен ко, “Інсти тут є ака демічною уста но вою, що ефек тив но
пра цює, постійно роз ши рює діапа зон дослідниць кої діяль ності, по си лює
свій вплив на прак ти ку дер жав но го будівниц тва і ство рен ня в Україні де -
мок ра тич но го гро ма дя нсько го суспільства. Поєдну ю чи тра диційні й но -
вітні фор ми ро бо ти, Інсти тут праг не не тільки збе рег ти свій на уко вий і кад -
ро вий по тенціал, а й при мно жи ти його. Цінність і зна чущість ро бо ти Інсти -
ту ту по ля гає, зок ре ма, в тому, що на цей час зібра но і на гро мад же но ве ли чез -
ний і унікаль ний емпірич ний ма теріал про стан та спря мо ваність соціаль -
них про цесів в Україні, от ри ма но об’єктив ну інфор мацію, здат ну по слу гу ва -
ти на уко вим підґрун тям для ухва лен ня дер жав них рішень щодо стабілізації
соціаль но-еко номічно го та політич но го жит тя в Україні”1. Ки ри ло Ки ри ло -
вич раз ом з ди рекцією та завіду ва ча ми відділів Інсти ту ту док лав до цьо го
ти танічних зу силь. Він був дип ло ма том на шо го інсти ту ту у відно си нах з
Пре зидією Академії наук, Відділен ням історії, філо софії і пра ва, при й мав
ви ва жені рішен ня, шу кав і зна хо див вихід у не прос тих ситуаціях.

Ба га то в чому за вдя ки зу сил лям К.К.Гри щен ка на по саді уче но го сек ре -
та ря вже до 2010 року — до двад ця тилітньо го ювілею Інсти ту ту соціології —
мож на було ствер джу ва ти, що “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 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
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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”1.

Ки ри лові Ки ри ло ви чу ди во виж ним чи ном вда ва ло ся поєдну ва ти
склад ну й відповідаль ну ро бо ту уче но го сек ре та ря із на уко вою діяльністю.
Він публіку вав статті в ча со пи сах, був незмінним ав то ром у збірці “ Ук -
раїнське суспільство: моніто ринг соціаль них змін”.

Ки ри ло Ки ри ло вич — лю ди на твор ча, то ле ран тна і доб ро зич ли ва щодо
своїх колеґ і то ва ришів. Прин ци по вий у спірних пи тан нях, він, утім, по ва -
жає дум ки інших. Він вель ми чуй ний, го то вий вис лу ха ти, по ра ди ти й  при -
йти на до по мо гу у скрут них життєвих си ту аціях.

Ша нов ний Ки риле Ки ри ло ви чу! Ми, Ваші колеґи, щи ро сер дно вітаємо
Вас і бажаємо міцно го здо ров ’я, сил, енергії та на тхнен ня для ак тив но го
творчого життя.
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