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ПАМ’ЯТІ КОЛЕҐИ

Пам ’яті Євге на Іва но ви ча Суї мен ка

1 чер вня 2018 року пе ре ста ло би ти ся сер це Євге на Іва но ви ча Суї мен -
ка — на шо го дру га і колеґи, відо мо го вітчиз ня но го соціаль но го філо со фа,
 од ного із фун да торів укр аїнської соціологічної на уки, ба га торічно го спів -
робітни ка Інсти ту ту філо софії та Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, про -
фе со ра, док то ра філо со фських наук. Із його відхо дом наша соціологія, у ста -
нов лен ня і роз ви ток якої він зро бив ве ли чез ний вне сок, за зна ла ве ли кої
втра ти. Упро довж більшої час ти ни сво го жит тя Євген Іва но вич плідно пра -
цю вав на соціологічній ниві, всебічно і гли бо ко досліджу вав на й ак ту аль -
ніші й життєво важ ливі для Украї ни про бле ми, сіяв ро зум не, доб ре, вічне в
про цесі вик ла дан ня у провідних ви щих на вчаль них за кла дах краї ни, го ту -
вав до за хис ту, зок ре ма у стінах Інсти ту ту соціології, кан ди датів і док торів
соціологічних наук. За виз нан ням його учнів, Євген Іва но вич муд ро і про -
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фесійно вів їх кам ’я нис ти ми сте жи на ми й ви гад ли ви ми лабірин та ми на уки,
на вчав логіці на уко во го мис лен ня, підтри му вав у по шу ку на уко вої істи ни,
за охо чу вав схва лен ням. Він був ро зум ним, про ник ли вим, доб ро зич ли вим,
над зви чай но ви мог ли вим і відповідаль ним в под анні на уко вих ре зуль татів.
Усі учні і ви хо ванці, друзі і колеґи Євге на Іва но ви ча Суї мен ка на зав жди
збе ре жуть світлу пам ’ять про ньо го, щоб із та кою ж ви со кою інте лек ту аль -
ною відда чею, гро ма дя нською відповідальністю і щи рою відданістю слу жи -
ти своїй країні і народу.

Євген Іва но вич на ро див ся 10 ве рес ня 1932 року у слав нозвісно му ін -
дустріаль но му місті Но во мос ковськ Дніпро пет ро вської об ласті. Зі шкіль -
ної лави він праг нув пізнан ня склад них про блем су час но го світу із філо со -
фських, етич них, істо рич них і соціологічних пер спек тив. Вищу освіту він
здо був у 1957 році на істо ри ко-філо логічно му фа куль теті Дніпро пет ро -
всько го дер жав но го універ си те ту, який за вжди зга ду вав із ве ли кою теп ло -
тою як свою alma mater. Тру до ву біографію Євген Іва но вич роз по чав учи те -
лем російської літе ра ту ри та історії в сільській школі, кілька років пра цю вав 
у ре дакції га зе ти “Но во мос ков ская прав да” як завіду вач відділу листів та
ма со вої ро бо ти. Ця не прос та ро бо та з людь ми до по мог ла йому глиб ше збаг -
ну ти ба га тог ранність лю дсько го жит тя й суттєво роз ши ри ла ро зуміння
соціаль них до сяг нень і про блем ра дя нсько го суспільства.

Жага знань і праг нен ня на уко вої істи ни при ве ли Євге на Іва но ви ча у
1963 році в аспіран ту ру ка фед ри філо софії Дніпро пет ро всько го дер жав но го 
універ си те ту. Відтоді його жит тя і ро бо та були тісно по в’я зані з на уко -
во-дослідниць кою та пе да гогічною діяльністю. Аналітичні здібності мо ло -
до го вик ла да ча одра зу здо бу ли ви со ку оцінку в про фесійно му се ре до вищі, і
1981 року Євге на Іва но ви ча було за про ше но на ро бо ту в Інсти тут філо софії
АН УРСР, де він про й шов шлях від стар шо го на уко во го співробітни ка до
завіду ва ча відділу. З пер ших днів ство рен ня Інсти ту ту соціології НАН
Украї ни Є.І.Суї мен ко очо лю вав відділ соціаль них про блем ви хо ван ня мо -
лоді, а від 1991 року до ви хо ду на пенсію пра цю вав го лов ним на уко вим
співробітни ком відділу еко номічної соціології.

Коло на уко вих інте ресів Євге на Іва но ви ча охоп лю ва ло різно манітні
соціальні ас пек ти про цесів праці та управління, відно син ко лек тивізму й
індивідуалізму, про блем освіти та ви хо ван ня мо лоді, еко номічної по ведінки 
й еко номічної куль ту ри на се лен ня, якості жит тя, соціодіаг нос ти ки та со -
ціаль ної інже нерії.

Ориґіна льні но ва торські ідеї Євге на Іва но ви ча діста ли відоб ра жен ня в
його чис лен них на уко вих пра цях, на яких на вча ли ся кілька по колінь укр а -
їнських соціологів. Йому на ле жать ши ро ко відомі мо ног рафії, на пи сані осо -
бис то чи у співав торстві: “Актуальные про бле мы со ци о ло гии тру да” (1974),
“Пси хо ло гия еди но на ча лия и кол ле ги аль нос ти” (1979), “Керівник — орга -
ніза тор і ви хо ва тель” (1985), “Ди а лек ти ка ста нов ле ния и раз ви тия от но ше -
ний кол лек ти виз ма” (1988), “Мо ло дой ра бо чий в бри га де: про бле мы  вос -
питания” (1989), “Уча ща я ся мо ло дежь: со ци аль ные про бле мы са мо уп рав -
ле ния” (1991), “Homo economicus со вре мен ной Укра и ны. По ве ден чес кий
 аспект” (2004), “Со ціаль на інже нерія” (2011) та інші.
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Апогеєм його ба га торічних по шуків і роз думів ста ла мо ног рафія “Ка -
піталізм у на шо му домі. Пог ляд крізь при зму теорії та соціаль ної емпi -
рії”(2007). У ній Євген Іва но вич як соціаль ний філо соф і соціолог не тільки
гли бо ко і всебічно про а налізу вав суспільний лад, що фор мується в су часній
Україні, а й спро бу вав спрог но зу ва ти різні варіанти соціаль но-еко номічно -
го роз вит ку й істо рич ної долі краї ни за га лом. Жит тя цілко ви то підтвер ди ло
чи ма ло вис новків і про гнозів Євге на Іва но ви ча Суї мен ка.

У твор чих по шу ках на шля ху до осяг нен ня на уко вої істи ни Євген Іва но -
вич за вжди був відда ний ви со ким мо раль ним при нци пам, вирізняв ся ви -
нят ко вою на уко вою сумлінністю, з гли бо кою по ва гою ста вив ся до своїх
опо нентів і ви яв ляв не а би я кий інте рес до на уко вих по шуків інших до -
слідників. Він був ве ли ким ама то ром і знав цем за хоп ли во го світу книг,
включ но з усіма жан ра ми ху дож ньої літе ра ту ри та різни ми сфе ра ми соціо -
гу манітар ної на уки й публіцис ти ки.

Як ціка вий до повідач і чу до вий по леміст Євген Іва но вич вправ но об сто -
ю вав свої на укові по зиції в будь-якій ау ди торії, чим при вер тав ува гу на уко -
вої спільно ти та ши ро кої гро ма дськості до ак ту аль них про блем укр аїнсько -
го суспільства і соціологічної на уки. Енцик ло пе дич на ши ро та його знань
органічно поєдну ва ла ся із на й ви щи ми мо раль ни ми при нци па ми і тон ким
ро зумінням пре крас но го.

Світла пам ’ять про на шо го чу до во го дру га і колеґу на зав жди збе ре жеть -
ся в на ших сер цях.

Друзі, колеґи та учні
 Євге на Іва но ви ча Суї мен ка
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