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НАШІ НАЙТЕПЛІШІ ПОБАЖАННЯ  

ОЛЬЗІ МИКОЛАЇВНІ БАЛАКІРЄВІЙ! 

 
Ювілейні дати приходять, як правило, несподівано. 

Особливо, коли за реалізацією планів, подоланням малих 

і великих проблем немає можливості зупинити мить. 

Такий ритм життя повною мірою характеризує Ольгу 

Миколаївну Балакірєву, яка 4 червня відсвяткувала свій 

ювілей. 

Наш ювіляр народилася 1956 р.  на ст. Великий Луг 

Іркутської обл. (Росія). У 1957 р. вона із сім’єю переїхала 

до м. Харкова, де у 1973 р. закінчила загальноосвітню 

середню школу № 65, а з 1973 р. по 1978 р. була студент-

кою механіко-математичного факультету Харківського 

державного університету, який закінчила за фахом «математик, викладач математики». Із серпня 

1978 р. по січень 1979 р. О.М. Балакірєва працювала вчителем математики у СШ № 127. Вже тоді 

повною мірою почав реалізовуватись її талант організатора та мудрого порадника, що викликає й досі 

глибоку повагу в однодумців.  

Своєю наполегливістю та сміливістю Ольга Миколаївна досягає нових злетів. Так, у жовтні 1988 

р. вона вступила до аспірантури кафедри соціології Інституту молоді (м. Москва), яку закінчила у гру-

дні 1991 р. за спеціальністю: соціальна структура, соціальні інститути та спосіб життя. У цьому ж році 

О.М. Балакірєва проходила стажування за спеціальністю в університеті Суррея (Великобританія). З 

вересня 1989 р. по січень 1990 р. Ольга Миколаївна успішно завершила Вищі соціологічні курси при 

Радянській соціологічній асоціації. У листопаді 1991 р. вона захистила кандидатську дисертацію на 

звання кандидата соціологічних наук за спеціальністю: 22.00.04 – соціальна структура, соціальний 

інститут та спосіб життя за темою: «Освітній шлях вікової когорти в індустріальному регіоні». Протя-

гом усієї професійної діяльності Ольга Миколаївна зарекомендувала себе як харизматичний лідер, яка 

веде за собою інших. З грудня 1991 р. О.М. Балакірєва працювала в Державному інституті проблем 

сім’ї та молоді (тоді – УкрНДІ проблем молоді) завідувачем лабораторією соціологічних досліджень, 

керівником центру соціологічних досліджень, заступником директора. З 1999 р. вона є головою прав-

ління ГО «Центр «Соціальний моніторинг» та з 2005 р. – ГО «Український інститут соціальних дослі-

джень імені Олександра Яременка» (до речі, інститут також у цьому році ювіляр!). Продовжуючи 

справу свого колеги О.О. Яременка, Ольга Миколаївна не тільки примножила традиції, але й привне-

сла свіжий струмінь і творчий підхід у фундаментальні розробки складних соціально-економічних 

проблем українського суспільства. З 2005 р. вона очолює відділ моніторингових досліджень соціаль-

но-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України. З того ж року 

наш ювіляр є головним редактором наукового журналу «Український соціум». Нині він є доступним 

для широкого кола як початківців, так і визнаних вчених. На сторінках журналу друкуються результа-

ти соціологічних досліджень, моніторингу, оцінки громадської думки та актуальних проблем сього-

дення.  

У зазначених установах під її керівництвом загартовуються молоді кадри, багато з яких вже ви-

значились із життєвим шляхом і самі стали відомими й авторитетними науковцями та громадськими 

діячами. Нині вони працюють у поважних вітчизняних та міжнародних освітніх і науково-дослідних 

організаціях. Наш ювіляр має ще один талант – вимогливість до себе та оточуючих, ефективне стиму-

лювання, вміння зацікавити до взаємодії та співпраці. 
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Широке коло інтересів зацікавлень, аналітичний підхід, тримання руки на пульсі суспільного жит-

тя, вміння розставляти пріоритети підтверджено її офіційними званнями та нагородами. Так, у 1999 р. 

О.М. Балакірєвій присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки й техніки України», а у 2011 р. її 

нагороджено вищою нагородою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – Знаком «За 

наукові досягнення». 

До переліку здобутків Ольги Миколаївни слід додати й те, що вона є членом правління Соціологі-

чної асоціації України (САУ). З 2015 р. вона входить до складу Міжвідомчої комісії з питань охорони 

дитинства при Міністерстві соціальної політики України. О.М. Балакірєва є керівником проектів в 

Україні таких міжнародних досліджень, як Світове Дослідження Цінностей (World Values Survey, 

WVS), Дослідження Європейських Цінностей (European Values Study, EVS), «Здоров’я та поведінкові 

орієнтації учнівської молоді» (HBSC), «Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання 

алкоголю та інших наркотичних речовин – ЕСПАД» (ESPAD). Ольга Миколаївна має більш ніж 25-

річний досвід проведення досліджень щодо актуальних проблем сім’ї, дітей, підлітків та молоді, зок-

рема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що живуть та працюють на ву-

лиці, підлітків-РКС, підлітків-СІН, ВПО. Такий багаторічний професійний досвід дає їй можливість 

бути активним учасником і організатором багатьох заходів у житті вітчизняної та міжнародної соціо-

логічної наукової спільноти, досвідченим фахівцем і визнаним експертом.  

Крім того, ювіляр має багатий за кількістю та широтою географії досвід зарубіжних поїздок на на-

укові заходи: Барселона (Іспанія), Бейрут (Ліван), Варшава (Польща), Відень (Австрія), Віндгук (На-

мібія), Доха (Катар), Единбург, Лондон (Великобританія), Женева (Швейцарія), Загреб (Хорватія), 

Ларнака (Кіпр), Лісабон (Португалія), Москва (Російська Федерація), Огаста (США), Сент-Ендрюс 

(Шотландія), Стокгольм (Швеція), Торонто (Канада) та ін. О.М. Балакірєва регулярно бере участь у 

робочих зустрічах, конференціях, круглих столах, семінарах, присвячених актуальним соціально-

економічним та суспільно-політичним проблемам України, у підготовці проектів Законів України, 

щорічних доповідей Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про 

становище молоді в Україні, виступає на провідних український телеканалах з презентаціями резуль-

татів соціологічних опитувань і аналітичних оглядів. Вона є автором понад 170 наукових праць.  

За що б не бралася Ольга Миколаївна, в усьому відчувається не тільки справедливість і діловий пі-

дхід, але й турботливе ставлення до тих, з ким вона працює. У ній гармонійно поєднуються чуйність і 

вимогливість, енергійність і виваженість, щирість і солідність, краса і мудрість, тендітність і впевне-

ність, любов і повага до людей, вболівання за близьких і колектив, відданість справі. Протягом життя 

вона знаходить час для широкого кола захоплень, а також є джерелом натхнення для інших. 

Тож щиро вітаємо Вас, шановна Ольго Миколаївно, з Вашим ювілеєм! Нехай здійсняться всі Ваші 

творчі задуми, і кожен Ваш день буде осяяний любов’ю і взаєморозумінням усіх рідних і дорогих Вам 

людей. Зичимо, щоб міцне здоров’я та гарний настрій стали запорукою  

Вашої успішної праці, а Вашими супутниками і надалі були визнання та благополуччя.  

Бажаємо, щоб завжди Вас оточували людська повага, щирість друзів і прихильність колег! Нехай Ва-

ші організаторські здібності та творчий підхід до справи, вимогливість і доброзичливість, виняткова 

працездатність і високий професіоналізм, наполегливість, уміння масштабно і нестандартно мислити, 

людяність і щиросердість слугують Вам на благо. 
Колективи: відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; 
 

ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»; 
 

ГО «Центр «Соціальний  моніторинг»; 
 

редколегія та редакція журналу «Український соціум» 


