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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Ва лерій Пи ли пен ко — ювіляр

Ша нов ний Ва лерію Євге но ви чу!
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм!
Ви про й шли слав ний шлях від пер ших днів ство рен ня Інсти ту ту со -

ціології НАН Украї ни і зро би ли свій ва го мий вне сок у його ста нов лен ня та
роз ви ток. Ми за вжди за хоп люємося Ва шою на уко вою про дук тивністю, ви -
шу ка ною до тепністю, чуйністю і доб ро тою, сміливістю, твердістю і муж -
ністю за склад них життєвих об ста вин.

Ство рені під Ва шим керівниц твом підруч ни ки з еко номічної соціології,
га лу зе вих та спеціаль них соціологій ста ли невіддільни ми склад ни ка ми на -
вчаль но го про це су на соціологічних та гу манітар них фа куль те тах про від -
них універ си тетів Украї ни. Ма буть, тут за брак ло б місця зга да ти усіх тих
успішних аспірантів і док то рантів, у кого Ви були на уко вим керівни ком
дис ер таційних про ектів. І не одну сторінку за й няв би пе релік са мих лише
Ва ших мо ног рафій. Ваші на укові до сяг нен ня гідні ува ги та по ва ги.

Від усьо го сер ця бажаємо Вам міцно го здо ров ’я, дов голіття, щас тя, доб -
ро бу ту, життєвої на сна ги, ду шев но го теп ла і щи ро го ро зуміння з боку близь -
ких лю дей, здійснен ня за думів і но вих твор чих звер шень у соціологічно му
дис курсі.

Зі щи рою по ва гою та вдячністю,

Адміністрація Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
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До ро гий наш Ва лерію Євге но ви чу!
Сер деч но вітаємо Вас зі слав ним ювілеєм!
Без за пе реч но, що за по ру кою роз вит ку будь-якої на уки є вільне зма ган -

ня ду мок та ідей. У цьо му кон ку рен тно му се ре до вищі Ви, Ва лерію Євге но -
ви чу, по чу ваєтеся як риба у воді. За по ру ка ми Ва шої на уко вої  конкуренто -
спроможності є здатність чітко і не двоз нач но ар ти ку лю ва ти влас ну по зицію 
із будь-яко го пи тан ня, рішучість, бе зог лядність та бе зстрашність у відсто ю -
ванні своєї дум ки, не бай дужість та відвертість. Подібно до су во рих та від -
чай душ них спар танців, Ви не пе рей маєтеся тим, хто Ваші опо нен ти і скіль -
ки їх. Ви ніколи не ухи ляєтеся від дис кусій і за вжди го тові опо ну ва ти
віч-на-віч.

По ва гу, за хоп лен ня і добрі за здрощі вик ли ка ють влас тиві Вам фа хо ва
про дук тивність, діло витість та до тепність. Відо мою у соціологічній спіль -
ноті є Ваша здатність публічно вис лов лю ва ти гострі дум ки та оцінки, що да -
ле ко не одноз нач но сприй ма ють ся за га лом. Тому, де ко ли не по год жу ю чись
із Вами, віддаємо на леж не Вашій сміли вості та твер дості. Ви лю ди на з не -
гнуч ким “стриж нем” в душі, не злам на Осо бистість. У часи тріумфів, злетів і
тяж ких вип ро бу вань Ви, Ва лерію Євге но ви чу, за ли шаєтесь со бою, не  зра -
джуючи сво го фа хо во го по кли кан ня, лю дя ності, оптимізму, щи рості та доб -
ро зич ли вої іронійності.

Зи чи мо Вам міцно го здо ров ’я, щас тя, доб ро бу ту, бадь о рості, ще більшої
по пу ляр ності та виз нан ня у фа хо вих та за га лом інте лек ту аль них ко лах, гар -
но го бо йо во го на строю та реш ти всіх важ ли вих лю дських ціннос тей згідно
зі шка ла ми М.Ро ки ча, Р.Інґлгар та та Ш.Швар ца.

Колеґи

Ва лерій Пи ли пен ко на ро див ся 29 квітня 1957 року в селі Дібров но му
Чернігівської об ласті. У 1982 році закінчив філо со фський фа куль тет (від -
ділен ня пси хо логії) Київсько го дер жав но го універ си те ту ім. Т.Г.Шев чен ка.
У 1988 році в Інсти туті філо софії АН Украї ни за хис тив кан ди да тську  ди -
сертацію на тему “Соціаль на ефек тивність удос ко на лен ня ко лек тив ності
праці”. Док то рська дис ер тація на тему “Соціаль на ре гу ляція тру до вої по -
ведінки” була за хи ще на 1994 року в Інсти туті соціології НАН Украї ни.

Академічна кар’єра В.Пи ли пен ка роз по чи на ла ся з вик ла дан ня в Київ -
сько му політехнічно му інсти туті та інших провідних універ си те тах Украї -
ни. Від 1985 року й до нині Ва лерій Євге но вич пе ре бу ває в сис темі НАН
Украї ни: спер шу — як співробітник Інсти ту ту філо софії АН УРСР, а з
 моменту ство рен ня у 1990 році Інсти ту ту соціології НАН Украї ни — як його 
співробітник. Послідов но про й шов шлях від аспіран та Інсти ту ту філо -
софії АН УРСР до го лов но го на уко во го співробітни ка відділів еко номіч -
ної соціології, а та кож історії і теорії соціології Інсти ту ту соціології НАН
Украї ни.

Сфе ра на уко вих інте ресів В.Пи ли пен ка охоп лює еко номічну соціо ло -
гію, соціологію мо лоді, соціаль ну пси хо логію, соціологію політики, ме то до -
логію і ме то ди соціологічних досліджень, історію і теорію соціології. Ці інте -
ре си реалізо ва но у більш як 300 на уко вих публікаціях. Се ред них — по над 20 
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мо ног рафій, в яких В.Пи ли пен ко був од но осібним або провідним ав то ром,
керівни ком ав то рсько го ко лек ти ву: “Мо ло дежь Укра и ны: ожи да ния, ори -
ен та ции, по ве де ние” (1990), “Орга ни за ция. Труд. Эффек тив ность” (1991),
“Ве ри фи ка ция со ци аль ных про гно зов” (1992), “Со ци аль ный мор фо ге нез:
эво лю ция и ка тас тро фы (си нер ге ти чес кий под ход)” (1993), “Со ци аль ная
ре гу ля ция тру до во го по ве де ния (со ци о ло ги чес кий ана лиз)" (1993), “Під -
приємниц тво в Україні: суб’єкти, цінності, еко номічна про світа на се лен ня”
(1995), “Соціологія підприємниц тва” (1997), “Со ци аль но-по ли ти чес кая
эф фек тив ность управ лен чес кой де я тель нос ти ( Теоретико-методологиче -
ский ана лиз)” (1998), “Мо ло дежь Укра и ны и на рко ма ния” (1998), “Субъ ек -
тив ный ком по нент в со ци о ло ги чес ком по зна нии” (2000), “Ре фор ми. Під -
приємниц тво. Куль ту ра” (2001), “Со ци аль ный ди а лог. Со ци аль ное  парт -
нер ство. Со ци аль ное го су да рство” (2002), “Со ци о куль тур ная де тер ми на -
ция под рос тко вой аг рес сии” (2004), “Лю ди на в рин ко во му суспільстві:
орієн та ції, по ведінка, куль ту ра” (2005), “Етнічні спільно ти сто лиці у дзер -
калі соціології” (2007), “Влад на еліта у кон тексті суспільно го роз вит ку”
(2008), “Ри нок праці в аг рар но му сек торі: про бле ми мо ти вації за й ня тості”
(2008), “Цен нос ти в кон тек сте со ци о ло гии ме ди ци ны” (2009), “Укр аїнська
соціо логія сьо годні: досліджен ня основ них сфер життєдіяль ності су спіль -
ст ва” (2012), “Вища освіта в Україні: історія та по стра дянські реалії (соціо -
ло гічний аналіз)” (2012), “Те о ре ти ки світо вої соціології: жит тя та твор чий
спа док (Путівник по ртрет ною ґале реєю Інсти ту ту соціології НАН Украї -
ни)” (2015), “Мо дернізація: теорія, прак ти ка, цивілізаційний вимір” (2016).
Є ва гомі підста ви ствер джу ва ти, що дуже знач ною мірою за вдя ки на уковій
діяль ності В.Пи ли пен ка еко номічна соціологія, соціологія мо лоді і соціо -
логія підприємниц тва відбу ли ся як су часні на укові напрями в Україні.

Вра жає на уко во-організа то рська роль В.Пи ли пен ка у про ду ку ванні на -
уко во го знан ня. Пер шою чер гою, це ро бо та в ре дакційних колеґіях низ ки
на уко вих ви дань — ча со писів і періодич них збірок соціологічних праць, се -
ред яких — “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг”, “Вісник Одесь ко го
національ но го універ си те ту”, “Дер жа ва. Суспільство. Армія”, “На у кові за -
пис ки КНЕУ”, “Вісник Академії праці і соціаль них відно син ака демії про ф -
спілок Украї ни”, “Ри нок праці та за й ня тості на се лен ня”. Не менш  зна чущим 
є і керівниц тво дослідниць ким коміте том Соціологічної асоціації Украї ни з
пи тань еко номічної соціології, соціології праці та управління.

Важ ли ва скла до ва про фесійної діяль ності В.Пи ли пен ка — його осо бис -
та участь у ви хо ванні на уко вих кадрів соціологічної спільно ти Украї ни.
Про фе сор В.Пи ли пен ко є на уко вим (спів)ре дак то ром і співав то ром пер ших 
в Україні на вчаль них посібників “Эко но ми чес кая со ци о ло гия” (1997, 2002)
та “Спеціальні та га лу зеві соціології” (2003, 2007). Плідно пра цює В.Пи ли -
пен ко як член спеціалізо ва них уче них рад із за хис ту док то рських дис ер -
тацій в Інсти туті соціології та Інсти туті філо софії НАН Украї ни, як на уко -
вий керівник аспірантів і док то рантів, опо нент на за хис тах док то рських і
кан ди да тських дис ер тацій.

Ва лерій Ка за ков
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Ва лерій Євге но вич Пи ли пен ко — не пе ресічна осо бистість у су часній
українській соціологічній спільноті. На ле жить до мо лод шої ве рстви укр а -
їнських соціологів, яким су ди ло ся бра ти участь у віднов ленні по вноцінної
соціологічної на уки після її оста точ ної ра дя нської леґалізації в роз пал гор -
ба чо вської пе ре бу до ви. Йдеть ся про слав ну пле я ду на уковців, що здо бу ли
освіту у се ре до ви щах цілком рес пек та бель них філо со фської, еко номічної,
пси хо логічної та істо рич ної наук, але внаслідок об’єктив них та  суб’ є к тив -
них об ста вин за й ня ли ся при клад ни ми соціологічни ми досліджен ня ми. Їх -
нє за лу чен ня у ці вжит кові дослідницькі прак ти ки не ми ну че по тяг ну ло за
со бою опа ну ван ня й те о ре тич но го склад ни ка соціології. Відтак навіть за
умов офіціозно куль ти во ва но го псев до мар кс истсько го об ску ран тиз му та
бра ку зв’язків зі світо вою соціологією в ра дянській Україні сфор му ва ла ся
не чис лен на спільно та цілком кон ку рен тос про мож них соціологів. Одна із
провідних по зицій се ред них без пе реч но на ле жить Ва лерієві Євге но ви чу за
пра вом силь но го. Силь но го не тільки в інте лек ту аль но му, фа хо во му, а й в
осо бистісно му та воль о во му вимірі.

Не сек рет, що на ука — зма галь не се ре до ви ще, де но виз на й оригіна -
льність ідей та успішність дослідниць ких підходів не за вжди є за по ру кою їх
виз нан ня. По де ку ди вкрай не обхідна і пси хо логічна го товність на уковців
іти на гра ничні за гос трен ня відно син у дис кусіях з не при ми рен ни ми опо -
нен та ми, впертість та ви нахідливість у пе ребігу жо рстких інте лек ту аль них
“боїв у по вний кон такт”, так тич на гнучкість і стра тегічна твердість у до сяг -
ненні об ра них цілей. Усі ці бійцівські якості по вною мірою при та манні Ва -
лерієві Євге но ви чу. Втім, яс кра во про я ви ли ся вони не так в утвер дженні
його осо бис тих на уко вих знахідок, як, найбільшою мірою, у відсто ю ванні
інте ресів своїх здо бу вачів, аспірантів, док то рантів, ко лег.

Лю дей, що за вдя чу ють своєю на уко вою кар’єрою Пи ли пен кові, ба га то,
бо всіх їх він бе зог ляд но і навіть под е ку ди всу пе реч влас ним інте ре сам
відсто ю вав до пе ре мож но го ре зуль та ту. Ще більше тих, для кого ювіляр був
на позір вкрай су во рим, але в підсум ку дуже доб ро зич ли вим опо нен том на
за хисті дис ер тацій чи про сто не бай ду жим, ак тив ним учас ни ком цьо го про -
це су. Зга дай мо, як на за хис тах пе ре хоп лю ва ло под их здо бу ва чам вче них
сту пенів та їхнім на уко вим керівни кам під час по чат ко вої кри тич ної час ти -
ни вис тупів Ва лерія Євге но ви ча із при во ду пре зен то ва них дис ер тацій. І як
ці при го лом шені та за вмерлі дис ер тан ти зі свої ми на став ни ка ми зреш тою
ви яв ля ли озна ки жит тя, коли по чи на ла ся за вер шаль на схваль на час ти на
Пи ли пен ко вих вис тупів. Зав дя ки останнім за хис ти дис ер тацій ста ють по -
діями-три ле ра ми у на уко во му житті Інсти ту ту соціології НАН Украї ни і за -
га лом укр аїнської соціологічної спільно ти, за хоп лю ють чис лен ну ау ди то -
рію без по се ред ньо та опо се ред ко ва но — за вдя ки емоційним пе ре ка зам
очевидців.

Участь Ва лерія Євге но ви ча у жо рстких вип ро бу ван нях но во спе че них
соціологічних на уко вих кадрів ста ла озна кою справ жності та якості цьо го
про це су. Не див но, що спеціалізо вані вчені ради із за хис ту дис ер тацій у га -
лузі соціології та інших суспільних наук із різних міст Украї ни час то за про -
шу ють ювіляра опо ну ва ти здо бу ва чам, ре цен зу ва ти їхні дис ер тації та ав то -
ре фе ра ти. І в цій якості, і як співав тор та ре цен зент чис лен них мо ног рафій
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Ва лерій Євге но вич згур то вує укр аїнську соціологічну спільно ту, по за як на -
ла год жує взаємодію та взаємо ро зуміння дослідників з різних реґіонів, фор -
мує із них плідні дослідницькі осе ред ки.

Упро довж років без по се ред ня при сутність та участь Ва лерія Євге но ви -
ча над а ва ла не пе ред ба чу ва ної гос тро сю жет ності не лише за хис там дис ер -
тацій, а й засідан ням вче ної ради Інсти ту ту соціології НАН Украї ни. Як
дип ло мо ва ний філо соф-пси хо лог, Ва лерій Євге но вич вирізняється не а би я -
ким “знан ням лю дей та об ста вин” не лише у соціологічно му про сторі су час -
ної Украї ни. Та коли “ба га то знан ня — ба га то пе чалі”, а звідси — под е ку ди
гіркої та гос трої іронії. Ва лерій Пи ли пен ко за вжди каже, що думає, і ро бить
те, що каже. Емоція, по чут тя, дум ка і дія, “сло во і діло” у ньо го не роз хо дять -
ся, не дис ону ють. Цим ювіляр вирізняється на тлі більшості пе ресічних лю -
дей, які за зви чай відчу ва ють за пев них об ста вин одне, але ду ма ють про це
щось дру ге, вод но час го во рять з цьо го при во ду третє, роб лять всу пе реч
влас но му ска за но му чет вер те, а зго дом зга ду ють або фан та зу ють про це осо -
бис то відчу те, осмис ле не, ска за не і зроб ле не вза галі п’я те. Ви бу хо ва суміш
життєвої обізна ності, прав ди вості, діяль ної послідов ності, кри тич ності та
при род ної відвер тої не за леж ності Ва лерія Пи ли пен ка додає ди намізму в
розмірене про фесійне жит тя ака демічних соціологів.

Пи ли пен ко ва відчай душність час то межує із зух валістю, але ніколи не
пе ре хо дить у злов мисність, жор стокість і підлість. Коли ювіляр ви хо дить на
бій з опо нен та ми, він за вжди об хо дить ся без до по мо ги зброєносців і підно -
шу вачів боєпри пасів, не ви ко рис то вує фор тифікаційних спо руд та за хис -
них об ла дунків, не мас кується і не ховає об лич чя під ба лак ла вою. Як сво го
часу князь Свя тос лав, Ва лерій Євге но вич відкри то і за зда легідь  попере -
джає: “Іду на Ви”. Втім, опо нен там це мало чим до по ма гає: вони за вжди при -
ре чені от ри ма ти свою не смер тель ну дозу дош куль но го про чу ха на вповні.
Адже рідко хто може ри зик ну ти по зма га ти ся із ювіля ром у май стер но му во -
лодінні та ки ми ви да ми зброї, як гос трий ро зум, гос тре сло во і перо. Йому
при та ман на не й мовірна миттєва ре акція, вер баль на і тек сту аль на влучність
в інте лек ту аль них су тич ках. За не обхідності Ва лерій Євге но вич одним про -
стим жар том може лег ко по сла ти лю ди ну в нок да ун або, на впа ки, при вес ти
її до тями.

І не мож на не зга да ти те, що ювіляр є не пе ре вер ше ним та ма дою Інсти ту -
ту соціології НАН Украї ни. Його ав то ри тет знав ця-хра ни те ля ака демічних
сак раль них на ра тивів та на род них тра дицій на уковців — без пе реч ний і
оскар жен ню не підля гає. Коли Ва лерій Євге но вич мо де рує не фор маль ну
скла до ву різних уро чис тих за ходів, що відбу ва ють ся в Інсти туті соціології
НАН Украї ни, всі при сутні із са мо го по чат ку дійства по чу ва ють ся не ви му -
ше но, при род но, підне се но, впев не но, зацікав ле но та заінтриґова но. Душа
ком панії Пи ли пен ко вправ но ге не рує і підтри мує соціаль ний по ря док за
умов сво бо ди міжо со бистісних взаємодій учас ників, час ле тить не помітно,
при сутні на со лод жу ють ся розкішшю лю дсько го спілку ван ня. Коли з по -
важ них при чин Ва лерій Євге но вич не мо де рує, втра чається темп дійства —
то ва рис тву потрібно про й ти декілька тостів і пе ре хи ле них ке лихів, щоби
лише до сяг ти на леж ної стар то вої міри соціаль ної впо ряд ко ва ності, ду шев -
ності, при род ності і жва вості міжо со бистісних взаємодій учас ників. Отож,
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ви пад ки пе ре бу ван ня ювіляра за меж ами то ва рис тва за вжди відчу ва ють ся
нами як втра чені мож ли вості інте лек ту аль но го зба га чен ня, на тхнен ня та
розради.

Ва лерій Пи ли пен ко є одним із фун да торів су час ної укр аїнської еко -
номічної соціології, соціології мо лоді та де я ких інших дослідниць ких на -
прямів. Свідчен ня цьо го — його чис ленні за тре бу вані соціологічною спіль -
но тою на укові й ди дак тичні тек сти. Але ювіляр не зу пи няється на до сяг ну -
то му і про дов жує роз ши рю ва ти пред мет ну ца ри ну влас них розвідок, ін -
триґува ти на уко вий за гал своїм твор чим до роб ком. Су час ну ака демічну
соціологію в Україні, Інсти тут соціології НАН Украї ни не мож ли во уя ви ти
без Ва лерія Євге но ви ча. Тож по ба жай мо на шо му ювіля рові усіх га раздів,
щоб не га раз ди його об ми на ли і щоб він про дов жу вав нас над и ха ти на пра -
вед не й плідне жит тя і пра цю.

Во ло ди мир Резнік
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