
Вітаємо Анатолія Гри го ро ви ча Арсеєнка з ювілеєм!

11 бе рез ня свій 80-літній ювілей відзна чає наш колеґа, відо мий уче ний і
чу до ва лю ди на — Анатолій Гри го ро вич Арсеєнко.

Провідний на уко вий співробітник відділу еко номічної соціології Інсти -
ту ту соціології НАН Украї ни, кан ди дат істо рич них наук Анатолій Гри го ро -
вич Арсеєнко — лю ди на ен цик ло пе дич них знань і ви со ко го про фесіо на лізму,
ав тор ба гать ох публікацій, що за жи ли по пу ляр ності не тільки се ред на уко вої
й ек спер тної спільно ти, а й у ши рокій чи тацькій ау ди торії. А.Г.Арсеєнко є
одним з на й кра щих фахівців у ца рині еко номічної соціології, соціології ґло -
баль ної сис те ми і міжна род них відно син, ґло балізму, еко номічної та військо -
вої ґло балізації, міжна род но го робітни чо го і про фспілко во го руху.

Анатолій Гри го ро вич — лю ди на над зви чай ної, важ кої й на си че ної долі.
У його тру довій кар’єрі — служ ба в При кар па тсько му військо во му окрузі на
по саді штур ма на екіпажу бом бар ду валь но го авіаційно го по лку, від 1963 до
1968 року — служ ба на по саді пер шо го помічни ка капітана на суд нах да ле ко -
го пла ван ня Чор но мо рсько го і Но во російсько го мо рських па роп лавств Мi -
нi сте рства мо рсько го фло ту СРСР. Ба га то років Анатолій Гри го ро вич від -
дав партійній та організа торській ро боті. Довгі роки він пе ре бу вав на дип ло -
ма тичній службі — від 1979 до 1985 року пра цю вав пер шим сек ре та рем  по -
сольства СРСР у Ка наді, з 1987-го до 1989-го — за ступ ни ком Постійно го
пред став ни ка Укр аїнської ССР при Організації Об’єдна них Націй. В Інсти -
туті соціології НАН Украї ни Анатолій Гри го ро вич пра цює з пер ших днів
його за сну ван ня.

А.Г.Арсеєнко — при нци по вий і сміли вий уче ний, який не бо їться за тор -
ку ва ти й вив ча ти на й складніші й іноді “кон ’юн ктур но не ба жані” теми: рi -
вень жит тя на се лен ня Украї ни, сутність і наслідки рин ко вих ре форм, ге о -
політич не і ге о е ко номічне ста но ви ще Украї ни, зміни у світі праці за умов
неолібе ралізму, роль і місце робітни чо го кла су в соціаль но-еко номічній
струк турі Украї ни тощо.

Анатолій Гри го ро вич — не кабіне тний уче ний, він — соціолог, кот рий
пізнає цей склад ний ба га тог ран ний світ, уміє чути, ба чи ти і ро зуміти його
хит рос плетіння і су перечності. Анатолій Гри го ро вич по бу вав у май же 50
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краї нах світу, ба чив різні про я ви жит тя ба гать ох на родів, спілку вав ся як із
пред став ни ка ми вла ди інших країн, так і з про сти ми людь ми. Ве ликі знан ня, 
на буті в бібліот е ках та з прак тич но го жит тя, було по кла де но ним в осно ву
мо ног рафій і ста тей. Його чис ленні публікації й вис ту пи цікаві, на си чені но -
ви ми да ни ми, і на й важ ливіше — за вжди ак ту альні. Не ви пад ко во мо ног рафії 
Арсеєнка “Соціаль но-еко номічний ме ханізм реґулю ван ня тру до вих відно -
син”, “Вик ли ки ґло балізації та Украї на”, “Куди рухається ґло баль на еко -
номіка у XXI столітті?” незмінно ши ро ко по пу лярні і в Україні, і за кор до ном.
Досліджен ня “Куди рухається ґло баль на еко номіка у XXI столітті?”, на пи -
са на у співав торстві з док то ром еко номічних наук, про фе со ром П.С.Єщен -
ком, ста ла пе ре мож цем у номінації “Кра ща мо ног рафія” в кон курсі пуб -
лікацій із про блем політич ної еко номії й була на го род же на 2014 року Ди п -
лoмом I сту пе ня Все ук р аїнської асоціації політич ної еко номії.

Усі праці Анатолія Гри го ро ви ча — ре зуль тат ко ло саль но го тру да вче но -
го, який ані на день не при пи няє вив чен ня всьо го но во го, що з’яв ляється в
на уко во му світі не тільки в Україні, а й за кор до ном. Вільно во лодіючи
англійською мо вою, він одним із пер ших відсте жує останні події у світі та
науці. Його дар зна хо ди ти на й важ ливіші на укові публікації, здатність уваж -
но про чи ту ва ти не й мовірну кількість кни жок і ста тей вра жа ють. Тільки в
його осо бистій бібліотеці дбай ли во зберіга ють ся кілька ти сяч кни жок, і це
неоціне нне дже ре ло знан ня постійно по пов нюється новітніми примірни ка -
ми вітчиз ня ної та світо вої на уко вої дум ки. Не буде пе ребільшен ням ска за -
ти, що лю бов Анатолія Гри го ро ви ча до кни ги без меж на і маг не тич на. Ця лю -
бов пе ре дається його чис лен ним учням і сту ден там, з яки ми він за вжди
щиро ділить ся свої ми знан ня ми. Не ви пад ко во всі троє підго тов ле них ним
кан ди датів соціологічних наук за ли ши ли ся пра цю ва ти в Інсти туті соціо -
логії НАН Украї ни.

Май же 30 років Анатолій Гри го ро вич за й мається вик ла даць кою діяль -
ністю. Він — один з на й кра щих вик ла дачів Київсько го Інсти ту ту банків -
ської спра ви, його ша ну ють і люб лять сту ден ти. Його лекції із соціології,
діло во го ети ке ту і про то ко лу, політо логії ма ють се ред них не а би я кий успіх.
Це про ньо го мож на ска за ти сло ва ми Те о до ра Драй зе ра: “За пи туй те і ма ти -
ме те відповідь” (прак тич но з будь-яких пи тань).

Анатолій Гри го ро вич — чу до вий ора тор, кот рий ви ко рис то вує це особ -
ли ве мис тец тво для по пу ля ри зації. Наш ювіляр спра вед ли во вва жає, що на -
ука по кли ка на слу жи ти на ро дові, сміливо висвітлю ва ти на й складніші й
 най актуальніші пи тан ня. І хоч би де йому до во ди ло ся пра цю ва ти, Анатолій
Гри го ро вич за ли шається відда ним своєму життєвому кре до: вірою і прав -
дою об сто ю ва ти інте ре си лю дей.

У те перішній дуже не простій си ту ації, в якій опи ни ла ся наша краї на,
такі вчені-суспільствоз навці, як А.Г.Арсеєнко, кон че потрібні, їхню роль
важ ко пе ре оцінити. Його не по хит на віра в пе ре мо гу спра вед ли вості й доб ра
над и хає лю дей. Для нас, його колеґ і друзів, Анатолій Гри го ро вич — зра зок
не ви чер пної життєвої енергії, ди во виж ної пра цез дат ності, вміння жити й
радіти жит тю. Він — справжній друг, який у будь-яку хви ли ну підста вить
пле че і при й де на до по мо гу.

Дов гих років Вам, наш улюб ле ний, ша нов ний ювіляре!
Ваші колеґи і то ва риші
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