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Слово прощання

ПАМ’ЯТІ В.А. ГОЛОВЕНЬКА

Вітчизняна наукова спільнота зазнала непоправної втрати – на 63-му році життя пере-
слало битися серце українського вченого, кандидата політичних наук, колишнього провідного 
наукового співробітника відділу моніторингових досліджень соціально-економічних 
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Валерія Антоно-
вича Головенька.

Валерій Антонович народився 1 січня 1953 р. у сім’ї колгоспників у с. Рубань 
Немирівського району Вінницької області.

У 1960 р. В.А. Головенько пішов навчатися до Рубанської СШ, яку закінчив із золотою 
медаллю в 1970 р. Того ж року він вступив на історичний факультет Київського державного 
університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив з відзнакою у 1975 р., здобувши кваліфікацію 
історика, викладача історії та суспільствознавства з правом викладання англійською мовою. 
У 1995 р. Валерій Антонович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат 
політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

З 1975 по 1991 рр. В.А. Головенько працював у Вишгородському РК ЛКСМУ Київської 
області та в апараті ЦК ЛКСМУ. У 1991–1992 рр. він був провідним спеціалістом Міністерства 
України у справах молоді та спорту, а з 1992 по 2005 рр. працював у Державному інституті 
проблем сім’ї та молоді старшим науковим співробітником, завідуючим сектором, вченим 
секретарем, з 1996 р. – заступником директора інституту з наукової роботи.

Валерій Антонович опублікував близько 160 наукових робіт. Так, зокрема, ним вида-
но монографію «Український молодіжний рух у ХХ столітті (історико-політологічний аналіз 
основних періодів», він був співавтором монографій «Чорні роки комсомолу України», 
«Український молодіжний рух: історія та сьогодення», «Третій сектор України: проблеми 
становлення», решта – як правило, ваговиті розділи в колективних монографіях та статті 
в авторитетних наукових журналах і збірниках України, а також у Москві. Результати його 
діяльності фігурували у щорічних доповідях Президентові України, Верховній Раді України, 
Кабінетові Міністрів України про становище української молоді та її різних категорій, він 
був співкерівником авторських колективів шести з них. 

За активну наукову діяльність у сфері реалізації державної молодіжної політики, ви-
сокий професіоналізм у 1998 р. В.А. Головеньку було присвоєно почесне звання «Заслу-
жений працівник народної освіти України», у 2002 р. його нагороджено почесною грамо-
тою Кабінету Міністрів України, у 2005 р. – почесною відзнакою «За активну громадську 
діяльність» Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Це була прекрасна людина і примітна постать у сфері суспільних наук: знаний не лише 
в Україні, але й за кордоном як наполегливий і доскіпливий історик, соціолог і політолог, 
а особливо – глибокий дослідник і знавець проблем молоді, молодіжного руху, державної 
молодіжної політики, ролі та механізмів функціонування громадських організацій, розбу-
дови громадянського суспільства. Його обізнаність в історії й ідейних течіях молодіжних 
рухів привернула увагу навіть очільників скаутського руху: Валерій Антонович на запрошен-
ня Регіонального скаутського комітету Євразії майже десять років був його науковим кон-
сультантом, підтвердивши й там свою особливу рису характеру: все, за що взявся, робити 
сумлінно, відповідально, так, щоб дійти до суті і сенсу справи.
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Світла пам'ять про Валерія Антоновича Головенька – вченого, професіонала, ефектив-
ного керівника та невтомного працівника на благо свого народу – назавжди залишиться у 
серцях тих, хто його знав і працював поруч з ним.

Колективи відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій 
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» та

ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. Олександра Яременка»,
редколегія та редакція наукового журналу
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