
Слав ний ювілей Ми ко ли Са ка ди

Вель ми ша нов ний Ми ко ло Они си мо ви чу!
Сер деч но вітаємо Вас із ювілеєм!
Своїм відрод жен ням су час на соціологічна на ука в Україні за вдя чує не -

чис лен но му колу про гре сив них на уковців-од но думців, які по ча ли до слід -
ниць ку діяльність у 1960-х ро ках. Чільне місце се ред цих інте лек ту алів без -
пе реч но посідає Ми ко ла Они си мо вич Са ка да. Він за вжди пе ре бу вав на пе -
ре довій роз вит ку укр аїнської соціології, ске ро ву ю чи його й над а ю чи йому
при швид шен ня. Його доля навіки пе ре пле те на із до лею соціаль ної на уки!

Упро довж де ся тиліть Ми ко ла Они си мо вич над и хає нас свої ми ек спер т -
ни ми розвідка ми, життєвою мудрістю та іскро мет ним гу мо ром. Ми пи -
шаємося ним як ви дат ним пред став ни ком су час но го гро ма дя нсько го су -
спільства Украї ни. Гідни ми насліду ван ня для су час ників є його краєзнав ча
та ме моріаль на діяльність.

Бажаємо Вам, Ми ко ло Они си мо ви чу, бо га ти рсько го здо ров ’я і дов -
голіття, лю дсько го щас тя та доб ро бу ту, ду шев но го теп ла близь ких Вам лю -
дей, но вих ви дат них про фесійних звер шень, втілен ня Ва ших життєвих і
твор чих мрій!

Зі щи рою по ва гою та вдячністю,
 Адміністрація і пер со нал Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

Ми ко ла Они си мо вич Са ка да на ро див ся 14 лис то па да 1936 року на  Ки -
їв щині, в селі Жу кин Києво-Свя то ши нсько го р-ну, де про й шли його ди ти -
нство та юність. Після за вер шен ня шкільно го на вчан ня та служ би у ла вах
Ра дя нської армії він всту пив до Київсько го дер жав но го універ си те ту ім.
Т.Г. Шев чен ка на філо со фський фа куль тет, який закінчив у 1967 році. Того
ж року при й шов до Інсти ту ту філо софії Академії наук Украї ни, де про пра -
цю вав май же чверть століття, аж до 1991 року, спо чат ку на по саді мо лод шо -
го на уко во го співробітни ка, потім — стар шо го (з 1979) у відділах ети ки та

12 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2017, 1

Наші ювіляри



ес те ти ки, ме то до логії, ме то ди ки і техніки соціаль них досліджень, соціаль -
но-пси хо логічних про блем управління тощо. За цей час встиг закінчи ти
аспіран ту ру та за хис ти ти кан ди да тську дис ер тацію (1974), очо ли ти сек тор
ме то до логічно го та ме то дич но го керівниц тва служ ба ми соціаль но го роз -
вит ку підприємств та організацій відділу соціаль них про блем управління
Відділен ня соціології (1986–1991), яке зго дом ста ло осно вою для ство рен ня 
Інсти ту ту соціології.

За успішне ви ко нан ня пла но вих тем Інсти ту ту філо софії (а зго дом
Інсти ту ту соціології), за участь у на пи санні ко лек тив них мо ног рафій, підго -
тов ку, організацію та про ве ден ня соціологічних досліджень був відзна че -
ний чис лен ни ми под я ка ми, преміями та ви на го ро да ми. 1991 року, коли був
ство ре ний Інсти тут соціології НАН Украї ни, Ми ко ла Они си мо вич,  при -
йшов у відділ соціології рин ко вої еко номіки, потім еко номічної соціології
(1991–2004), де пра цю вав на по саді стар шо го на уко во го співробітни ка.

Уже по над 10 років (з 2004) Ми ко ла Они си мо вич плідно пра цює на по -
саді стар шо го на уко во го співробітни ка у відділі історії та теорії соціології.
Все своє твор че і на уко ве жит тя — а це вже май же 50 років — Ми ко ла Они си -
мо вич при свя тив науці соціології. Сьо годні він є виз на ним фахівцем у сфері
га лу зе вих соціологічних дис циплін — соціології управління, соціології пра -
ці, аґрар ної соціології в Україні, соціології села тощо. У його до роб ку по над
10 ко лек тив них мо ног рафій, чис лен на кількість на уко вих ста тей та інших
публікацій.

Оле на Іва нен ко

Вель ми ша нов ний Ми ко ло Они си мо ви чу!
У День тво го на род жен ня все лю дство Землі скла дається із 2-х час тин:

1) лю дство і 2) Ми ко ла Они си мо вич — ши ро ко зна ний куль тур ною гро -
мадськістю Євро пи (Польщі), Украї ни, Києва і Жу ки на філо соф і соціолог.

Ви то ки тво го жит тя по чи на лись з оспіва ної Олек сан дром Дов жен ком
„за ча ро ва ної” Дес ни, яка й нині дає тобі на сна гу бути ак тив ним, при нци по -
вим і послідов ним за хис ни ком життєвих інте ресів сільської гро ма ди Украї -
ни. Ти — один з не пе ресічних фун да торів укр аїнської соціології, який плід -
но за й мав ся те о ре тич ни ми роз роб ка ми і прак тич ним роз в’я зан ням про блем
соціаль но го пла ну ван ня ви роб ни чих ко лек тивів, соціаль но го управління
АСУ, мо ти вації тру до вої дис ципліни тощо. Твій на уко вий до ро бок має не
лише істо рич не зна чен ня в українській соціології, а й має бути до ро гов ка -
зом для політич них і влад них діячів на шої краї ни.

Хочу по ба жа ти тобі:
Ре шая слож ные про бле мы
Укра ин ской аг ро сис те мы,
Тво ри, кол ле га, для Отчиз ны
И об нов ленья на шей жиз ни!

Ба жаю тобі, Ми ко ло Они си мо ви чу, чис тої води з батьківської кри ниці,
дух мя но го хліба з ма те ри ної печі, дес ня нсько го здо ров ’я і бути міцним як
об цень ки!

Во ло ди мир Піддуб ний,
колеґа і со рат ник
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Ша нов но му Ми колі Они си мо ви чу, од но му з пер ших на уковців, які
віднов лю ва ли укр аїнську емпірич ну соціологію на прикінці 60-х років ХХ
сто ліття, на й кращі по ба жан ня — Здо ров ’я, Бадь о рості, Доб ро бу ту, Кре а ти -
ву і Многіє Благіє Лєта!!!

Знаю Ми ко лу Они си мо ви ча 55 років. Вчи ли ся раз ом на філо со фсько му
фа куль теті КГУ ім.Т.Г.Шев чен ка (1962–1967). Потім при й шли до Інсти ту -
ту філо софії АН Украї ни, у но во ство ре ний відділ „Ме то до логії, ме то ди ки і
техніки кон крет но-соціаль них досліджень”. Керівни ком на той час (кінець
1960-х років) був Ми рос лав Во ло ди ми ро вич По по вич. Перші емпіричні
соціологічні досліджен ня, в яких ми бра ли участь, здійсню ва ли ся на Львів -
сько му те левізійно му за воді (ЛТЗ). Саме на цьо му підприємстві ми здо бу ли 
пер ший солідний досвід про ве ден ня емпірич них соціологічних досліджень.
Ре зуль та ти останніх так чи так ви ко рис то ву ва ли ся в роз роб ленні соціаль -
них планів (були такі пла ни) про мис ло вих підприємств. Пла ну ван ня со -
ціаль но го роз вит ку тру до вих ко лек тивів (пер со на лу підприємств чи орга -
нізацій, як ка жуть за раз) було тоді об ов’яз ко вою модою.

Ми ко ла Они си мо вич від са мо го по чат ку дуже ціка вив ся не фор маль ним 
кон тек стом соціаль но го роз вит ку тру до вих ко лек тивів. Він сміливо про во -
див різно манітні інтер в’ю на цю тему з працівни ка ми підприємств, на ко пи -
чу вав відповідний ме то дич ний досвід, певні емпіричні дані. Особ ли вої ува -
ги, як для ньо го, ви ма га ли керівни ки різних підрозділів підприємств, типи
управління людь ми, міжо со бистісні взаємини. Пізніше він не одну книж ку
на пи сав зі співав то ра ми про керівниц тво різно го рівня — у тру до вих ко лек -
ти вах, зок ре ма про ав то ма ти зо вані сис те ми управління в організаціях. За га -
лом Ми ко ла Они си мо вич вив чав ці пи тан ня як ак ту аль ну про бле ма ти ку то -
го час но го соціаль но го управління в суспільстві.

Сім років ми раз ом із Ми ко лою Они си мо ви чем відда ли Чор но мо рсько -
му суд но будівно му за во ду (м. Ми ко лаїв). Здійсню ва ли там, у ба га то ти сяч -
но му ко лек тиві, мож на ска за ти, соціологічний моніто ринг тру до во го жит тя
різних його угру по вань. Че рез опи ту ван ня ек спертів вста нов лю ва ли міру
ак ту аль ності там тешніх соціаль но-ви роб ни чих про блем. На підставі реп ре -
зен та тив них опи ту вань працівників підприємства от ри му ва ли струк тур -
но-ди фе ренційо вані ха рак те рис ти ки про фесійних угру по вань за во ду, а та -
кож уяв лен ня про їхні зміни впро довж пев но го часу. Особ ли ву ува гу Ми ко -
ла Они си мо вич приділяв, як і зав жди, пи тан ням керівниц тва тру до ви ми ко -
лек ти ва ми на цьо му підприємстві. Крім того, ми вив ча ли ціннісні пріори те -
ти й типи тру до вої по ведінки працівників за во ду, різно манітні ре зер ви
підви щен ня їхньої тру до вої ак тив ності. Керівниц тву за воду було под а но ба -
га то аналітич них ма теріалів з відповідни ми ре ко мен даціями, а та кож було
опубліко ва но нашу книж ку „Сти му лю ван ня і мо ти вація праці на про мис ло -
во му підприємстві” (1988), до якої і за раз звер та ють ся фахівці.

У перші роки не за леж ної Украї ни Ми ко ла Они си мо вич ще про дов жує
за й ма ти ся про мис ло вою соціологією. Але саме в той час він змінює спря мо -
ваність своїх на уко вих упо до бань. Те пер його ста ли ціка ви ти перш за все
пи тан ня аґрар ної соціології, усе по в’я за не з жит тям лю дей на селі. Особ ли -
вості жит тя на ших се лян в умо вах ра ди каль них суспільних транс фор мацій
Ми ко ла Они си мо вич вив чає не тільки на підставі емпірич них да них со -
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ціологічно го моніто рин гу Інсти ту ту соціології НАН Украї ни. Його го лов на
дослідниць ка зброя — це якісна ме то до логія. Він здійснив не одну со тню
різно манітних інтер в’ю з меш кан ця ми сільської місце вості краї ни, пред -
став ни ка ми сільсько го са мов ря ду ван ня, чи нов ни ка ми міністерств, що так
чи іна кше за й ма ють ся аґрар ни ми пи тан ня ми чи соціаль ною політи кою на
селі. Все це ста ло підґрун тям його ціка вих аналітич них публікацій із сіль -
ської те ма ти ки, в якій містять ся тонкі спос те ре жен ня та гли бокі уза галь нен -
ня щодо сьо годнішньо го сільсько го спо со бу життя.

За га лом вне сок Ми ко ли Они си мо ви ча у роз ви ток укр аїнської емпірич -
ної (при клад ної) соціології важ ко пе ре оцінити. Він у цій справі є одним із
пер ших, хто док лав ба га то інте лек ту аль них зу силь, щоб вона ста ла та кою,
якою є за раз. Ясна річ, цьо му спри я ли такі його якості, як не усув на енергія,
незрівнян на ориґіна льність, ак тив на ко муніка тивність і не ухиль не про су -
ван ня до по став ле ної мети. Та ким наш Ювіляр за ли шається й сьо годні!
Тому щиро ба жаю моєму ста ро вин но му ко лезі і співав то рові й над алі міцно -
го здо ров ’я, бадь о рості, доб ро бу ту, кре а ти ву в усьо му. ЯКІ НАШІ РОКИ,
ОНИСИМОВИЧУ!

Анатолій Руч ка

Відданість соціології

Ми колі Они си мо ви чу Са каді — 80 років
У 1969 році, коли я, сту дент мех ма ту Шев ченківсько го універ си те ту, по -

чав пра цю ва ти на пів-став ки в Інсти туті філо софії, Ми ко ла Они си мо вич
був ще аспіран том. Я на пи сав дип лом про за сто су ван ня теорії графів для
вив чен ня струк ту ри міжо со бистісних відно син, а Ми ко ла Они си мо вич пи -
сав дис ер тацію теж про міжо со бистісні відно си ни, тому ми ста ли спілку ва -
ти ся на цю тему. Крім того, я до по ма гав опраць о ву ва ти ре зуль та ти до -
сліджень, про ве де них Ми ко лою.

Вже не раз за мис лю вав ся, чому з-поміж ве ли чез но го ча со во го плас та за -
пам ’я то ву ють ся не ре дусім якісь дрібниці, дур ниці, щось ку мед не. Ма буть, у
нас так мало ра дості в житті, що ми особ ли во цінуємо щось ве се ле, ку мед не?
Я вже зга ду вав свій пер ший візит до до му до Ми ко ли, коли його дру жи на
при го ща ла мене яки мось дуже смач ним су пом. А ось ци та та з мого інтер в’ю
Ро ма нові Лен чо всько му1:
“Р.Л.: Мені здається, що вза галі у 1970-х став лен ня до соціології було

більш ро ман тич ним, ніж за раз...
В.П.: Абсолютно з то бою зго ден. Соціолог на прикінці 1960-х — на по чат -

ку 1970-х — це су пермен, у тих кількох фільмах і спек так лях, в яких
брав участь соціолог, він різав прав ду-мат ку на ч альству і бив пику
неґатив но му героєві. Я пам ’я таю в один із пер ших візитів Лой берг
учив Ми ко лу Са ка ду, тоді ще аспіран та: — Пос лу шай, Коля, со ци о лог
не мо жет ска зать “каль со ны”, фи, со ци о лог ска жет “Ниж нее белье”.
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При цьо му “белье” зву ча ло навіть із пев ним фран цузь ким ак цен том.
Дрібни ця, а я по чав гли бо ко по ва жа ти соціологів. І коли сам АС -
ПІРАНТ Са ка да за про сив мене в гості (не знаю, чи пам ’я тає цей візит
Ми ко ла Они си мо вич), я відчу вав гордість і ду шев не тріпотіння”.

Прізви ще Са ка ди теж спра ви ло на мене вра жен ня, мені постійно зда ва -
ло ся, що в ньо му є щось япо нське і військо ве. Япо нський по лков ник Са ка да! 
Або навіть ге не рал Са ка да! Утім, “аспірант Са ка да” для мене тоді зву ча ло не
менш пе ре кон ли во, ніж “ге не рал Са ка да”. Нез ва жа ю чи на грізне прізви ще,
зван ня аспіран та і де сять років різниці Ми ко ла Они си мо вич ви я вив ся лю -
ди ною дос туп ною і ми по ча ли співпра цю ва ти. Тре ба ска за ти, що моя адап -
тація з ма те ма тич но го се ре до ви ща у філо со фсько-соціологічне про хо ди ла
не без про блем. Я звик до ма те ма тич ної точ ності, і жива, об раз на мова Ми ко -
ли Они си мо ви ча іноді ста ви ла мене у глу хий кут. Нап рик лад, на моєму за -
хисті він ска зав, що “дис ер тація Паніотто за ли шає приємний осад”, і я дов го
ду мав над цією фра зою при редаґуванні сте ног ра ми засідан ня — що ж це
озна чає, чи мож на так ли ши ти або вар то пе ре фор му лю ва ти за уста ле ни ми
стан дар та ми. А якщо пе ре фор му лю ва ти, то як?

Чим більше я ду маю про свій досвід ро бо ти з аспіран та ми, фор му ван ня
сек торів і відділів, на бо ру лю дей до інсти ту ту, який очо люю вже чверть
століття, тим більше за хоп лю ю ся вмінням В.Чор но во лен ка зна хо ди ти лю -
дей, відда них соціології. Мої аспіран ти та співробітни ки йшли у бізнес, ста -
ва ли відо ми ми інте лек ту а ла ми-філо со фа ми, екстра сен са ми, водіями, бан -
кірами. А мої колеґи, з яки ми я по чи нав ро бо ту у 1970-х, і нині за й ма ють ся
соціологією, по при всі не га ра зди, зу мов лю вані цим за нят тям. І одним із та -
ких ли царів (я б навіть ска зав, са му раєм) соціології є Ми ко ла Они си мо вич
Са ка да. Його відданість нашій науці вик ли кає по ва гу і вдячність.

Хочу по ба жа ти йому здо ров ’я, щас тя та успіхів у ро боті (наскільки
я знаю, він пра цює над кни гою, при свя че ною історії соціології в нашій
країні)!

Во ло ди мир Паніотто
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