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ВЕРШИНИ  ВИДАТНОЇ  ДОСЛІДНИЦІ 
СУСПІЛЬНИХ  ТРАНСФОРМАЦІЙ

У ка лен да рі по дій і дат, які від зна чає цьо го
ро ку ши ро кі на у ко ва гро мад ськість, од не з по -
чес них місць по пра ву по сі дає ви со кий юві лей
Те тя ни Іва нів ни Зас лав ської – од но го з най виз -
нач ні ших су час них фа хів ців у сфе рі еко но міч ної
со ці о ло гії на всьо му пос тра дян сько му прос то рі,
док то ра еко но міч них на ук, про фе со ра, ака де мі -
ка АН СРСР (1978) та РАН (1992).

Т.І. Зас лав ська на ро ди ла ся 9 квіт ня 1927 р. у
Ки є ві. Здіб ну ви пус кни цю еко но міч но го фа -
куль те ту МГУ (за кін чи ла 1950 р. з від зна кою)
од ра зу ж бу ло зап ро ше но на ро бо ту в Інс ти тут
еко но мі ки АН СРСР. Прос те жу ю чи по даль шу
на у ко ву бі ог ра фію вче ної, по мі ти мо од ну чіт ку
за ко но мір ність: не у хиль не роз ши рен ня спек тру
її на у ко вих за ці кав лень і мас шта бів дос лід ниць -
ко го по шу ку. Зай ма ю чись уп ро довж пер ших
п’ят над ця ти ро ків вузь кою проб ле ма ти кою еко -
но мі ки кол гос пно го ви роб ниц тва, зок ре ма вив -
чен ням ме ха ніз мів роз по ді лу до хо дів, все біль -
ше від чу ває не об хід ність пе ре хо ду до роз гля ду всьо го ком плек су со ці аль но- е ко но -
міч них проб лем аг рар но го сек то ру у їх пе реп ле тін ні та вза є мозв’яз ку. Но ві мож ли -
вос ті для ре а лі за ції сво го твор чо го по тен ці а лу Т.І. Зас лав ська от ри мує в Інс ти ту ті
еко но мі ки і ор га ні за ції про мис ло во го ви роб ниц тва Си бір сько го від ді лен ня АН
СРСР (Но во си бірськ, 1963–1987), де очо ли ла від діл со ці аль них проб лем, який нев -
дов зі став од ним з про від них со ці о ло гіч них ко лек ти вів, ві до мих в кра ї ні і за ру бе -
жем. На хви лі бур хли во го від род жен ня со ці о ло гії во на пос лі дов но, крок за кро ком
пе ре хо дить до сис тем но го вив чен ня со ці аль но- е ко но міч но го жит тя те ри то рі аль них
оди ниць і сус пільс тва в ці ло му.

Т.І. Зас лав ська ра зом з ко гор тою сво їх со рат ни ків- од но дум ців зас но вує Но во си -
бір ську еко но мі ко- со ці о ло гіч ну шко лу (НЕСШ), виз на ну як од ну з найв пли во ві ших
у ра дян ській і ро сій ській со ці о ло гіч ній дум ці 60–90-х рр. ми ну ло го сто літ тя. Як ві -
це- пре зи дент (1970–1986), пре зи дент Ра дян ської со ці о ло гіч ної асо ці а ції
(1986–1991) та ав то ри тет ний ак тив но ді ю чий уче ний спра ви ла іс тот ний вплив на
роз ви ток со ці о ло гії ра дян сько го пе рі о ду і на ста нов лен ня еко но міч ної со ці о ло гії як
са мос тій ної на у ко вої дис цип лі ни.

У 1988 р. по вер ну ла ся в Мос кву для ор га ні за ції Все со юз но го цен тру вив чен ня
сус піль ної дум ки (ВЦИ ОМ), яким ке ру ва ла до 1992 р. По тім бу ла його по чес ним
пре зи ден том. Піс ля від хо ду з ВЦИ ОМ ко ман ди Юрія Ле ва ди – по чес ний пре зи дент
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Ана лі тич но го цен тру Юрія Ле ва ди (Ле ва да- Центр, з 2004). З 1993 р. є спів пре зи -
дентом Між дис цип лі нар но го ака де міч но го цен тру со ці аль них на ук (Ін тер цен тру).
Про фе сор, за ві ду вач ка ка фед ри ме то до ло гії сус піль них на ук Мос ков ської шко ли 
со ці аль них і еко но міч них на ук (МШСЭН) Ака де мії на род но го гос по дарс тва при
Уря ді РФ.

Важ ли вим нап рям ом на у ко вої ді яль нос ті Ін тер цен тру ста ло про ве ден ня (з 1993)
де ся ти що річ них се сій між на род но го сим по зі у му “Ку да идет Рос сия?..”, пос тій ним
Пре зи ден том яко го бу ла Т. І. Зас лав ська. Участь у ньо му пред став ни ків різ них на ук
(іс то ри ків, пра воз нав ців, со ці о ло гів, еко но міс тів, по лі то ло гів, куль ту ро ло гів, фі ло -
со фів і ін.) спри я ло ін тег ра ції сус піль них на ук, фор му ван ню між дис цип лі нар но го,
більш гли бо ко го ос мис лен ня пос тко му ніс тич них тран сфор ма цій них про це сів.
Опуб лі ко ва ні під ре дак ці єю Т. І. Зас лав ської між дис цип лі нар ні на у ко ві збір ни ки
“Ку да идет Рос сия?..” ста ли сво го ро ду хрес то ма ті єю  су час них проб ле м і пер спек тив
роз вит ку пос тра дян сько го сус пільс тва.

При міт ною особ ли віс тю на у ко вих за ці кав лень Т.І. Зас лав ської зав жди бу ла на -
ці ле ність на най більш гос трі й ак ту аль ні проб ле ми як у ра дян ські ча си, так і в пос -
тра дян ський пе рі од. Во на бу ла в чис лі тих, хто пер шим від чув і зро зу мів ще за дов го
до роз па ду СРСР, що пев ні не га тив ні тен ден ції в роз вит ку ра дян ської еко но мі ки,
зок ре ма її аг рар но го ком плек су, є не прос то “ок ре ми ми не до лі ка ми” чи чи ї мись “про -
ра хун ка ми”, а що во ни все ви раз ні ше прос ту па ють як оз на ка за галь ної кри зи ра дян -
ської сис те ми в ці ло му. Ці мір ку ван ня ціл ком нед воз нач но проз ву ча ли у її до по ві ді
“Іс тот не від ста ван ня ви роб ни чих від но син ра дян сько го сус пільс тва від роз вит ку
про дук тив них сил” на на у ко во му се мі на рі “Со ці аль ний ме ха нізм роз вит ку еко но мі -
ки” (Но во си бірськ, 1983). Від зна ча ю чи не за пе реч ний факт по гір шен ня еко но міч них
по каз ни ків в біль шос ті га лу зей і ра йо нів, во на ви во дить не менш не за пе реч ний вис -
но вок, що при чи ною цьо го не мо жуть бу ти ли ше різ ні збі ги ви пад ко вос тей та нес -
при ят ли вих обс та вин, а от же “в ос но ві цьо го яви ща ле жить більш за галь на при чи -
на”. Не ви пад ко во до по відь бу ла впер ше над ру ко ва на під гри фом “Для служ бо во го
ко рис ту ван ня”, а пов ний текст вий шов за кор до ном у книж ці “А Vo i ce of Re form” Es -
says by Ta ti a na Zas lav ska ya / Ed. M. Ya no vitch, M.E. Sharp. – N.Y., L., 1989. –
P.158–184. 

Ро бо та над оз на че ним ко лек тив ним дос лід ниць ким про ек том ста ла сво го ро ду
по во рот ним мо мен том у на у ко вій бі ог ра фії Т.І Зас лав ської. Са ме з цьо го мо мен ту, як
заз на чи ла во на са ма, її ін те ре си пе рек лю чи ли ся з проб лем аг рар но го сек то ру на
проб ле ми якіс ної тран сфор ма ції сус пільс тва в ці ло му, що скла ло зміст нас туп них де -
ся ти літь нап ру же ної пра ці.

За галь ним нас лід ком її на у ко вих по шу ків, ево лю ції пог ля дів, виз во лен ня дум ки
від іде о ло гіч них пут стає пе ре хід до ство рен ня ці ліс ної фун да мен таль ної ав тор ської
кон цеп ції тран сфор ма ції пос тра дян ських сус пільств.

Т.І. Зас лав ська – ав тор по над 400 на у ко вих праць: з проб лем со ці о ло гії се ла, за -
галь ної та еко но міч ної со ці о ло гії, пос тко му ніс тич них тран сфор ма цій них про це сів,
ме то до ло гії со ці аль них на ук. Во на об’єд нує нав ко ло се бе чис лен ну ко гор ту вче них
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кіль кох по ко лінь, вис ту па ю чи нат хнен ни ком і ге не ра то ром все но вих на у ко вих ідей,
кон цеп цій, під хо дів.

Мож на ли ше по ди ву ва ти ся твор чій енер гії і ак тив нос ті ви дат ної вче ної. Во на –
член Ака де мії Єв ро пи, Між на род но го со ці о ло гіч но го інс ти ту ту, по чес ний док тор
Джорд жта ун сько го та Пен силь ван сько го уні вер си те тів (США), уні вер си те ту м.
Хель сін кі та ін ших ав то ри тет них за ру біж них на у ко вих інс ти ту цій, її на у ко ві до сяг -
нен ня від зна че ні низ кою ви со ких пре мій і по чес них звань.

На у ко ві роз роб ки, кон цеп ції, ре зуль та ти іні ці йо ва них нею і здій сню ва них під її
ке рів ниц твом мас штаб них дос лід жень не раз на да ва ли по туж но го ім пуль су для
плід них по шу ків у ши ро ко му спек трі сус піль них на ук, пе ре ду сім – у га лу зі еко но -
міч ної і за галь ної со ці о ло гії, еко но мі ки, де мог ра фії, не од мін но здо бу ва ли на у ко ве
виз нан ня ши ро ко го ко ла вче них як у Ро сії, так і за ру бе жем.

Сти лю ро бо ти і вза є мин Т.І. Зас лав ської зав жди бу ли при та ман ні ви со ка на у ко -
ва доб ро по ряд ність і сум лін ність, доб ро зич ли вість, не роз рив но по єд на на з ви мог ли -
віс тю, по ва га до по зи ції і дум ки ко ле ги, опо нен та, за ці кав ле на і ді яль на під трим ка
мо ло дої на у ко вої змі ни.

Ви со ким ав то ри те том і по ва гою ко рис ту єть ся Т.І. Зас лав ська і се ред ши ро кої на -
у ко вої гро мад ськос ті в Ук ра ї ні. Її пра ці, осо бис та участь у на у ко вих за хо дах, 
дис ку сі ях, що про во дять ся ук ра їн ськи ми ака де міч ни ми й уні вер си тет ськи ми ус та -
нова ми, сприй ма ють ся як важ ли ва і не об хід на під трим ка, а ба га то хто з ук ра їн-
 ських на у ков ців вва жа ють се бе пос лі дов ни ка ми й уч ня ми сво єї ви дат ної зем ляч ки.
Її пра ці пос тій но і ши ро ко ци ту ють ся в книж ках, пуб лі ка ці ях в ук ра їн ській на у ко вій
пе рі о ди ці.

Сер деч но ві та ю чи Те тя ну Іва нів ну з її слав ним  юві ле єм,  зи чи мо їй фі зич ної і 
ду хов ної мо ці, нат хнен ня і твор чо го дов го літ тя.

Колектив Українського інституту соціальних
досліджень імені Олександра Яременка

Редколегія і редакція журналу 
“Український соціум”
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