
Відділ історії та теорії соціології Інсти ту ту соціології 
НАН Украї ни: на пря ми досліджень

2018 року Інсти тут соціології НАН Украї ни за га лом, включ но з усіма його на -
уко во-дослідниць ки ми відділами, успішно про й шов атес тацію за підсум ка ми
оціню ван ня ефек тив ності їхньої діяль ності за по пе реднє п’я тиріччя. Атестацію
здійсню ва ла ек спер тна комісія, до скла ду якої вхо ди ли українські та за рубіжні
чільні на уковці. Комісія дійшла вис новків, що Інсти тут соціології НАН Украї ни за -
га лом та всі його на укові підрозділи посіда ють провідні по зиції в Україні за влас ною
спеціалізацією, от ри му ють ва гомі на укові та прак тичні ре зуль та ти, є виз на ни ми на
національ но му і міжна род но му рівнях, во лодіють ви со ким на уко вим по тенціалом
та ефек тив но його реалізу ють, а та кож дос тат ньо інтеґро вані в євро пе йський та
світо вий дослідниць кий на уко вий про стір. У підсум ку комісія іден тифіку ва ла
Інсти тут соціології НАН Украї ни за га лом та його на уко во-дослідницькі відділи
зок ре ма як сильні на укові оди ниці, що пра цю ють у відповідній га лузі на уки на ви со -
ко му світо во му рівні (ка те горія А). 

У пе ребігу підго тов ки до атес тації Інсти тут соціології НАН Украї ни за га лом та
всі його на уко во-дослідницькі підрозділи здійсни ли ау дит влас них про грам них за -
сад, стра тегії, на прямів та ре зуль татів діяль ності. Було от ри ма но важ ли ву уза галь -
не ну та уточ не ну інфор мацію, яка, імовірно, ста но ви ти ме інте рес для чи тачів  що -
квартальника “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” — на уковців, вик ла дачів, при -
клад них соціологів, док то рантів, аспірантів, сту дентів та інших зацікав ле них осіб.
Така інфор мація може по спри я ти ви ко рис тан ню ними на уко во го до роб ку вче них
ІС НАНУ, на ла год жен ню на уко вої співпраці з ними, за лу чен ню до освітніх про грам
Інсти ту ту соціології НАН Украї ни та його дослідниць ких струк тур. 

Про по нуємо увазі чи тачів стис лий огляд на прямів та ре зуль татів діяль ності
відділу історії та теорії соціології Інсти ту ту соціології НАН Украї ни. 

Відділ історії та теорії соціології ста но вить осно ву Інсти ту ту соціології НАН
Украї ни з мо мен ту його утво рен ня 1990 року. Від цьо го часу відділ функціонує як
єди ний спеціалізо ва ний ака демічний підрозділ істо ри ко-соціологічно го і те о ре ти -
ко-ме то до логічно го профілю. Згідно з цим профілем, співробітни ки відділу ви ко ну -
ють на уко во-дослідницькі ро бо ти, в яких:

1) аналізу ють те о ре тичні дослідницькі про гра ми та інші події у світовій та
українській соціології; 

2) ви яв ля ють і пре зен ту ють в на уко во му дис курсі пер спек тив ний до ро бок за -
рубіжних та укр аїнських соціологів;

3) уви раз ню ють пред мет ну сис те ма ти ку, межі кон цеп ту аль но го про сто ру та те -
ма тич ну єдність соціологічної на уки; 

4) роз кри ва ють ев рис тичні та по яс ню вальні мож ли вості кла сич них і су час них
версій соціологічно го те о ре ти зу ван ня; 

5) відсте жу ють основні тен денції роз вит ку соціології в Україні та поза її  ме -
жами. 

Упро довж існу ван ня відділу історії та теорії соціології його на уко во-дослід -
ниць ка стра тегія вод но час реалізується у чо тирь ох пред мет них на пря мах.

Пер шим на пря мом є історія укр аїнської соціології. У по пе редні роки він ре а л i -
зо ву вав ся при ви ко нанні НДР “Роз ви ток соціологічної дум ки в Україні в ХІХ–ХХ
століттях” (1991–1994) та “Укр аїнська соціологія: новітня історія з 1960-х років та
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ди ле ми роз вит ку” (2009–2011). Не що дав но в меж ах цьо го дослідниць ко го на пря му
відділ роз ро бив кон цепцію мо ног рафічно го досліджен ня “Академічна соціологія в
Україні (1918–2018)”, що втілена спільно з інши ми відділами Інсти ту ту соціології
НАН Украї ни. За га лом роз ви ток на уко во-дослідниць кої стра тегії відділу у пред -
мет но му полі да но го на уко во го на пря му ви я вив себе у: 1) послідов но му охоп ленні
спо чат ку ран ньо го, а зго дом – су час но го періоду існу ван ня укр аїнської соціології; 2) 
ви ок рем ленні для по глиб ле но го вив чен ня її ака демічно го сеґмен та. На у кові ре зуль -
та ти втілен ня зга да ної стра тегії пре зен то вані у низці мо ног рафій і на вчаль них
посібників: Бур ла чук В., Мол ча нов М., Сте па нен ко В. Біля ви токів соціологічної
дум ки в Україні (1996); За хар чен ко М.В., Бур ла чук В.Ф., Сте па нен ко В.П. Соціо -
логічна дум ка Украї ни : навч. посібник (1996); Ми халь чен ко М.І. Укр аїнська афо -
рис ти ка Х–ХХ ст. (2001); Рыб щун А. Укра ин ская со ци о ло гия. Тра ди ции, фак то ры,
ори ен ти ры раз ви тия (со вет ский и по стсо вет ский пе ри о ды) (2010); Пи ли пен ко В.Є.
Укр аїнська соціологія сьо годні: досліджен ня основ них сфер життєдіяль ності су -
спільства (2012); За го род нюк Т. Кон цеп ции по стсо вет ской транс фор ма ции об щес -
тва Т.И. Зас лав ской и Н.В. Па ни ной (2013); Історія укр аїнської соціології / за ред.
К.Батаєвої, В.Бур ла чу ка та В.Сте па нен ка (2018); Академічна соціологія в Україні
(1918–2018) (2019). 

Дру гий на прям роз вит ку на уко во-дослідниць кої стра тегії відділу історії та
теорії соціології – вив чен ня тен денцій роз вит ку світо вої соціології та адап тація її те -
о ре ти ко-ме то до логічно го по тенціалу до аналізу про блем вітчиз ня ної суспільної
транс фор мації. Май же три де ся тиліття його реалізація відбу ва ла ся в рам ках низ ки
НДР: “Теорії соціаль них змін у су часній соціології” (1994–1997); “Мо дернізаційні
про ек ти онов лен ня суспільства на по розі ХХІ століття” (1997–2000); “Соціологічні
теорії суспільної транс фор мації” (2000–2003); “Су час на соціологічна теорія на тлі
ґло балізаційних вик ликів” (2006–2008); “Соціологічні кон цеп ту алізації суспіль -
ства в осмис ленні мо дернізаційних про цесів” (2012–2013); “Су час ний стан та пер -
спек ти ви ме та те о ре ти зу ван ня у соціології” (2017–2019). Дослідниць ка стра тегія
відділу у меж ах цьо го на пря му роз ви ва ла ся шля хом підви щен ня рівня абстрак т -
ності та роз ши рен ня мас штаб ності пред ме та аналізо ва них версій те о ре ти зу ван ня
(від соціологічних теорій се ред ньо го рівня до за галь ної теорії соціології). На у кові
ре зуль та ти реалізації зга да ної стра тегії пре зен то вані у ше резі мо ног рафій і на вчаль -
них посібників: Руч ка А.А., Тан чер В.В. Очер ки ис то рии со ци о ло ги чес кой мыс ли
(1992); Сте па нен ко В. Пост-ин дус три а лизм и жиз нен ный мир: кон цеп ция об ра за
жиз ни в со ци аль ной фи ло со фии аме ри кан ско го не окон сер ва тиз ма (1992); Со ци о -
ло ги чес кая те о рия се го дня. Сбор ник ста тей аме ри кан ских и укра ин ских те о ре ти ков 
/ под ред. В.Тан че ра (1994); Руч ка А.О., Тан чер В.В. Курс історії те о ре тич ної соціо -
логії : Навч. пос. (1995); Мер тон Р. Со ци аль ная те о рия и со ци аль ная струк ту ра / под
ред. В.В.Тан че ра (1996); Бур ла чук В. Сим вол и власть. Роль сим во ли чес ких струк -
тур в по стро е нии кар ти ны со ци аль но го мира (2002); Шуль га А. Ле ги ти ма ция и
“ легитимация”: фе но ме но ло ги чес кий ана лиз (2012); Сте па нен ко В. Гро ма дя нське
суспільство: дис кур си і прак ти ки (2015); Те о ре ти ки світо вої соціології: жит тя та
твор чий спа док (Путівник по ртрет ною га ле реєю Інсти ту ту соціології НАН Украї -
ни) (2015); Шуль га О. Еврис тич ний по тенціал по нят тя “сим волічний універсyм”:
ме то до логічні та те о ре тичні ас пек ти (2016); Кри мський С.Б., Пи ли пен ко В.Є., Са -
люк Ю.В. Ве рифікація соціаль них про гнозів (ме то до логічний ас пект). 25 років по
тому (2017).

Третій на прям роз вит ку на уко во-дослідниць кої стра тегії відділу реалізо ву вав -
ся у те о ре тич но му аналізі ак ту аль ної соціаль ної про бле ма ти ки су час но го укр аїн -
сько го суспільства при ви ко нанні та ких НДР: “Соціологічний аналіз ви бо ру Украї -
ною соціаль но го іде а лу” (1995–1998); “Політич на транс фор мація су час но го укр а -
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їнсько го суспільства: соціоісто рич ний аналіз” (1997–2000); “Соціаль на іден тифіка -
ція укр аїнсько го суспільства” (1999–2001); “Соціологічне знан ня та вла да: діалог
теорії та політич ної прак ти ки” (2003–2006); “Соціаль ний по ря док у су час но му
 укра їнському суспільстві: мо дернізація, са мо ор ганізація та леґіти мація” (2013–
2016). Заз на чені НДР були спро ба ми кон цеп ту алізації на галь них соціаль них про -
блем в Україні з огля ду на знан ня та досвід, на буті співробітни ка ми відділу в пе -
ребігу по пе редніх істо рич них досліджень су час ної світо вої соціології. Тоб то на уко -
во-до слід ниць ка стра тегія у рам ках цьо го на пря му роз ви ва ла ся шля хом ре цепції,
адап тації, мо дифікації та індиґенізації світо во го те о ре тич но го досвіду. На у кові ре -
зуль та ти реалізації цієї стра тегії опри люд нені у низці мо ног рафій: Ми халь чен ко М.,
Жу ра вський В., Тан чер В. Соціаль но-політич на транс фор мація Украї ни: ре альність,
міфо ло ге ми, про бле ми ви бо ру (1997); Тан чер В., Ка рась О., Ку че рен ко О. Політичні
партії та рухи у світлі “си ту ації по стмо дер ну” (1997); Ми халь чен ко М., Сам чук З.
Украї на в добу меж ича сся (1998); Stepanenko V. Social Construction of Identity and
School Policy in Ukraine (1999); Ми халь чен ко М.И. Укра ин ское об щес тво: транс фор -
ма ция, мо дер ни за ция или ли мит роф Евро пы? (2001); Ми халь чен ко М.І., Да шутін Г.
Укр а їнський ек спе ри мент на те ре зах гу манізму (2001); Та ра сен ко В.І., Іва нен ко О.О.
Проб ле ма соціаль ної іден тифікації укр аїнсько го суспільства: Соціот ех но логічна
па ра диг ма (2004); Суспільна транс фор мація: кон цеп ту алізація, тен денції, укр аїн -
ський досвід / за ред. В.В.Тан че ра, В.П.Сте па нен ка (2004); Соціологічне знан ня та
вла да: су перечливі взаємовідно си ни соціологічних досліджень і політич ної прак ти -
ки (2005); Ґло балізація в соціологічно му вимірі / В.Сте па нен ко, В.Бур ла чук, В.Та -
ра сен ко, О.Іва нен ко, В.Ка за ков, В.Ко роль ко та ін. (2011); Ukraine after the Euro -
maidan: Challenges and Hopes / ed. by V. Stepanenko and Y. Pylynskyi (2015); Пи ли -
пен ко В., Сапєлкіна О., Че пур ко Г. Мо дернізація: теорія, прак ти ка, цивілізаційний
вимір (2016); Пи ли пен ко В., Че пур ко Г. Соціаль ний діалог і транс фор маційні зміни в
Україні (2017).

Чет вер тий на прям роз вит ку на уко во-дослідниць кої стра тегії відділу історії та
теорії по в’я за ний із роз ши рен ням пред мет но го поля на уко вих роз ро бок за межі
історії та теорії соціології у на прям ку про бле ма ти ки спеціаль них і га лу зе вих со -
ціологічних суб дис циплін. Зок ре ма, у відділі історії та теорії соціології сфор му ва ла -
ся на уко ва шко ла аґрар ної соціології про фе со ра В.І.Та ра сен ка, в осно ву якої ляг ла
кон цепція соціологічної діаг нос ти ки сільсько го соціуму за умов кар ди наль них еко -
номічних, політич них та соціаль них змін. Ре зуль та ти та ких га лу зе вих та при клад -
них роз ро бок пре зен то вані у мо ног рафіях та на вчаль них посібни ках: Та ра сен ко В. И.
Со ци о ло гия по треб ле ния: Ме то до ло ги чес кие про бле мы (1993); Ко роль ко В.Г. Осно -
ви паб лик рілейшнз (1997); Еко номічна соціологія : навч. посібник / під заг. ред.
В.М. Во ро ни, В.Є.Пи ли пен ка (1998); Ко роль ко В.Г. Паб лик рілейшнз. На у кові осно -
ви, ме то ди ка, прак ти ка (2001); Ко роль ко В.Г. Сек ре ты пред вы бор ной борь бы (2001);
Аґрар на ре фор ма в Україні: (Соціологічна діаг нос ти ка) / М.Ба ланівський, О.С.Гон -
ча рук, О.О.Іва нен ко, М.О.Са ка да та ін., за ред. В.І.Та ра сен ка (2007).

Ре зуль та ти ви ко нан ня на уко во-дослідниць ких робіт відділ пре зен тує на уковій
гро ма дськості, орга нам дер жав ної вла ди, за мов ни кам, за кла дам освіти, за со бам ма -
со вої інфор мації у формі на уко вих до повідей, звітів, мо ног рафій, ста тей, за пи сок,
ре ко мен дацій, ек спер тних вис новків, вис тупів співробітників на на уко вих кон фе -
ренціях, семіна рах, круг лих сто лах, те леп рог ра мах та прес-кон фе ренціях. Відділ
історії та теорії соціології постійно підви щує ефек тивність опри люд нен ня ре зуль -
татів своїх досліджень, що ви яв ляється у над зви чай но ви сокій інтен сив ності та роз -
маїтті шляхів та ко го опри люд нен ня. Ре зуль та ти досліджень транс лю ють ся гро ма д -
ськості че рез ши ро кий спектр за собів ма со вої інфор мації із особ ли вим ак цен том на
те ле ба ченні та ме режі інтер нет. 
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Се ред інших на прямів діяль ності співробітників відділу історії та теорії со -
ціології:

1) організація та ко ор ди нація ро бо ти те о ре ти ко-ме то до логічно го семінару Ін -
сти ту ту соціології НАН Украї ни; 

2) ак тивізація ро бо ти над те о ре тич ним осмис лен ням та кон цеп ту аль ни ми ін -
тер пре таціями на яв ної емпірич ної бази да них Інсти ту ту соціології НАН
Украї ни “Укр аїнське суспільство: моніто ринг соціаль них змін”, за по чат ко -
ва но го у 1992 році;

3) співпра ця з ВНЗ щодо за по чат ку ван ня на вчаль них курсів на основі ре зуль -
татів ви ко на них на уко во-дослідниць ких робіт і кон суль тації щодо їх впро -
вад жен ня, чи тан ня лекцій, ре цен зу ван ня кваліфікаційних робіт сту дентів та 
опо ну ван ня на за хисті їх, участь у про цесі підго тов ки кадрів спеціа ліс -
тів-соціологів в аспіран турі Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, підго тов ка
до ви дан ня на вчаль них посібників; 

4) співпра ця з неунівер си те тськи ми пар тне ра ми (на прик лад, інши ми уста но -
ва ми НАН Украї ни, відом чи ми на уко ви ми інсти ту та ми, про мис ло ви ми під -
приємства ми тощо) – плідні й взаємо вигідні кон так ти із співробітни ка ми
останніх для обміну досвідом, інфор мацією і тех но логіями досліджень;

5) участь у спільних міжна род них на уко вих про ек тах, у міжна род но му на уко -
во му співробітництві згідно з пріори тетністю інтеґрації до євро пе йсько го
дослідниць ко го про сто ру, ста жу ван ня співробітників відділу в за рубіжних
на уко вих уста но вах та універ си те тах, за про шен ня на ста жу ван ня у відділі
історії та теорії соціології дослідників із за рубіжних на уко вих уста нов та
універ си тетів тощо. 

Інфор мацію підго ту вав ВОЛОДИМИР РЕЗНІК,
 док тор соціологічних наук,

 завіду вач відділу історії та теорії соціології
 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, Київ 

Ма теріал от ри ма но 05.02.2019
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