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Місце народження: Росія, Бєлгородська область, Грайворонский район, с.Дунайка. 

Громадянство: Україна 

Професія: соціолог 

Кваліфікація: кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник. 

Місце роботи: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор-в.о. 

завідувача кафедри методів соціологічних досліджень соціологічного факультету ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, директор Центру соціально-гуманітарних досліджень; виконавчий директор 

Східноукраїнського Фонду соціальних досліджень. 

Членство в професійних об'єднаннях: член Соціологічної асоціації України. 

Освіта: 

• 1993 г. - кандидат соціологічних наук; 

• 1978-1983 рр. - Харківський державний університет, економічний факультет, відділення 

«політична економія», спеціалізація «соціологія», диплом з відзнакою за спеціальністю 

«політекономія», кваліфікація економіст-соціолог, викладач. 

Місця роботи: 

 2016 г. - даний час - директор Центру соціально-гуманітарних досліджень; 

 2008 - 2016 - директор науково-дослідного Інституту соціально-гуманітарних 

досліджень; 

 2001 - даний час - науковий керівник НПП «Прикладна соціологія»; 

 1996 г. - даний час - виконавчий директор Східноукраїнського Фонду соціальних 

досліджень; 

 1996 г. - даний час - завідувач кафедри методів соціологічних досліджень 

соціологічного факультету Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна; 

 1993 г. - даний час - доцент кафедри методів соціологічних досліджень соціологічного 

факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна; 

 1989 -1993 рр. - викладач кафедри соціології Харківського державного університету; 

 1983-1989 рр. - науковий співробітник лабораторії соціологічних досліджень 

Харківського державного університету. 
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Професійний досвід: 

Починаючи з 2001 року і по теперішній час в якості виконавчого директора 

Східноукраїнського Фонду соціальних досліджень реалізовує масштабні науково-дослідні 

проекти в області проблем ідентичності, якості життя, здоров'я, та прикладні дослідження, 

що стосуються ринку нерухомості, будівельних матеріалів, продуктів харчування, засобів 

масової інформації та ін. Фахівець у галузі методології та методів соціологічних досліджень, 

електоральної соціології, керує соціологічними дослідженнями в Україні і Харківському 

регіоні, а також бере участь в реалізації міжнародних проектів, серед яких: 

• 2019 - керівник групи збору даних в Україні в рамках сьомої хвилі міжнародної 

дослідницької програми «EUROSTUDENT»; 

• 2015 - керівник дослідницького проекту «Академічна культура українського 

студентства: основні чинники формування та розвитку» (грант міжнародного фонду 

«Відродження»); 

• 2014 року - керівник групи збору даних в Україні в рамках п'ятої хвилі міжнародної 

дослідницької програми «EUROSTUDENT»; 

• 2013 - керівник дослідницького проекту «Вища школа України: моніторинг правових 

механізмів функціонування» (грант міжнародного фонду «Відродження»); 

• 2010-2011 рр. - керівник дослідницького проекту «Викладання історії в школі: на шляху 

до толерантності» (грант міжнародного фонду «Відродження»); 

• 2009-2012 рр. - співкерівник дослідницького проекту HITT-CIS «Здоров'я за часів 

переходу: тенденції у здоров'ї населення та політиці з охорони здоров'я в країнах СНД» 

(грант ЄС); 

• 2009 - керівник дослідницького проекту Круглий стіл «Незалежна соціологія: міф чи 

реальність?» (Грант міжнародного фонду« Відродження »); 

• 2008-2011 рр. - співкерівник дослідницького проекту ENRI-East «Взаємодія 

європейської, національної та регіональної ідентичності: нації між державами вздовж 

нових східних кордонів Європейського Союзу» (грант ЄС); 

• 2006-2008 рр. - співкерівник дослідницького проекту STUGOV «Розвиток студентського 

самоврядування: від пострадянської до європейської моделі» (програма Tempus); 

• 2006-2009 рр. - керівник дослідницького проекту «Автономія університетів: думка 

академічної спільноти» (дослідження ставлення академічної спільноти до ідеї 

університетської автономії та шляхи її впровадження); 

• 2005-2007 рр. - співкерівник дослідницького проекту "Якість соціальних послуг у 

м.Харкові" (грант DFID, дослідження кількісними та якісними методами практики і 

технологій надання соціальних послуг деяким соціальним групам); 

• 2005-2007 рр. - керівник дослідницького проекту «Моделі міграції в нових 

європейських прикордонних областях» (проект INTAS, дослідження кількісними та 

якісними методами практики міграції населення з прикордонних областей України); 



• 2004-2007 рр. - співкерівник міжнародного дослідницького проекту «Соціальні та 

політичні тенденції розвитку країн СНД: ключові індикатори і соціальні виміри 

трансформацій» (проект INTAS); 

• 2004 рік - керівник дослідницької групи з проведення екзит-полу в Східному регіоні 

України. 

• 2003 рік - керівник проекту «Міська комплексна програма підтримки молодих 

бізнесменів» (проведення семінарів, навчальних тренінгів, консультацій для молодих 

бізнесменів Харківського регіону); 

• 2001-2004 рр. - співкерівник майстер-класів провідних вчених для молодих викладачів 

ВНЗ та дослідників в області соціальних наук (гранти Міжнародного Фонду 

«Відродження»; м Ялта, м Ужгород, м.Харків; тривалість - 1 тиждень, 15 учасників, 

підготовка навчальних матеріалів (рідера ), видання монографії; в цілому проведено 7 

майстер-класів); 

• 2001 р - керівник проекту «Стан ринку праці міст Східного регіону України (м.Донецьк, 

м Луганськ, м.Єнакієве, м Стаханов)» (дослідження проведено в рамках програми 

міжнародного розвитку «Фонду Know How», яка проводиться урядом Великобританії). 

Результати були оприлюднені в звітах обласних центрів зайнятості зазначених міст; 

• 2000 р керівник дослідницького проекту "Оцінка літніх шкіл в сфері соціогуманітарних 

наук, проведених в Україні в 1997-2000 рр. (Грант Міжнародного Фонду« Відродження », 

проведення дослідження з метою оцінки літніх шкіл); 

• 2000-2003 рр. - співкерівник міжнародного проекту LLH «Життєві умови, способи 

життя і здоров'я» ( «Living conditions, lifestyles and health», грант Copernicus) в Україні; 

• 2000 р - керівник проекту «Аудит ринку праці в м.Харкові та м Ізюмі» (дослідження 

проведено в рамках програми міжнародного розвитку «Фонду Ноу Хау» ( «Know How 

Fund»), яка проводиться урядом Великобританії; 

• 1999-2003 рр. - керівник проекту "Соціальні проблеми шкільної молоді в умовах 

мегаполісу" з профілактики девіантної поведінки серед підлітків шкіл 12-17 років 

(підготовка серії науково-методичних матеріалів для проведення тренінгів, проведення 

тренінгів (40-50 годин) в різних регіонах України, соціологічний моніторинг соціальних 

проблем підлітків); 

• 1999-2000 рр. - співкерівник міжнародного проекту «Соціально-економічні та політичні 

механізми міграції населення на території республік колишнього Радянського Союзу» 

(грант RSS (Soros Foundation)); 

• 1999 р.- співкерівник проекту «Формування адаптаційних механізмів поведінки в 

умовах сучасного життя у людей похилого віку» (дослідження за грантом Міжнародного 

Фонду «Відродження»); 

• 1999 рік - керівник проекту «Оптимізація механізмів функціонування ринку праці в 

сучасній Україні» (дослідження за грантом Міжнародного Фонду «Відродження»); 

• 1999 г. - співкерівник Міжнародного наукового семінару «Особливості електоральної 

поведінки населення посткомуністичних країн Східної Європи» (спільно з Фондом 

Фрідріха Еберта та Берлінським Науковим Центром соціологічних досліджень (WZB, 

ФРН); 



• 1997-2003 рр. - співкерівник Міжнародних літніх шкіл молодих викладачів ВНЗ та 

дослідників в галузі соціології та соціальної роботи (гранти Інституту відкритого 

суспільства та програми підтримки вищої освіти Центральноєвропейського університету, 

м Будапешт, Угорщина; тривалість - 1-3 тижні, 25-30 учасників, підготовка навчальних 

матеріалів (рідерів): 

• Кічкіне-1997 "Соціальна структура і соціальні зміни суспільства у перехідний 

період" 

• Кічкіне-1998 "Суспільство в перехідний період: межі соціальної інженерії" 

• Кічкіне-1999 "Суспільство в перехідний період: становлення громадянського 

суспільства" 

• Кічкіне-2000 "Суспільство в перехідний період: метаморфози культури" 

• Кічкіне-2001 "Моделі соціального розвитку: погляд у XXI століття" 

• Зимова сесія -2001 "Нові парадигми у викладанні соціальних наук" 

• Кічкіне-2002 "Суспільство в перехідний період: соціальні проблеми в фокусі 

соціології" 

• Зимова сесія -2003 "Викладання соціології як соціо-гуманітарна інтеракція" 

• 1996-1998 рр. - учасник проекту «Аналіз соціального впливу реструктуризації 

приватизованих підприємств в Україні» (Моніторинг спільно з програмою Тасіс, 

англійської дослідницькою фірмою MORI). 

• 1996-1997 рр. - учасник проекту «Експериментальний проект у галузі вугільної 

промисловості. Аналіз соціального впливу і моніторинг »(спільно зі Світовим Банком); 

• 1995-1996 рр. - учасник проекту «Місто і держава: проблеми, тривоги і надії городян 

сходу України» (дослідження було проведено в десяти містах сходу України. Спільно з 

Асоціацією міст України, дослідницьким інститутом RTI (США) і Американським 

Агентством міжнародного розвитку (USAID); 

Нагороди: 

• 2000 р. – нагороджений грамотою від Академії педагогічний наук України за вагомі 

досягнення в галузі педагогіки вищої школи 

• 2010 р. – нагороджений почесною грамотою від Харківської міської ради за сумлінну і 

плідну працю та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців 

• 2010 р. – нагороджений грамотою від Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна за особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку і виховання 

високоосвічених фахівців протягом багатьох років відданої роботи у Харківському 

університеті 

• 2010 р. – нагороджений лауреатським дипломом Міжнародного Академічного 

рейтингу популярності «Золота фортуна» в номінації «Кращий викладач університету» 

(голова президії рейтингу, Президент НАН України Борис Патон) 

• 2011 р. – нагороджений грамотою від Головного управління освіти і науки 

Харківської обласної державної адміністрації за особистий внесок у розвиток освіти і науки 

та підготовку висококваліфікованих спеціалістів 

• 2013 р. – нагороджений медаллю «Незалежність України» (Міжнародна Академія 

Рейтингових Технологій та Соціології «Золота фортуна») 



• 2015 р. – нагороджений грамотою від Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна за примноження інтелектуального потенціалу держави, високий 

професіоналізм та наполегливу працю 

• 2016 р. – нагороджений почесною грамотою від Харківської міської ради за 

професійність, плідну працю та активне залучення молоді до наукової діяльності 

• 2019 р. – нагороджений грамотою від Міністерства освіти і науки України за високий 

професіоналізм, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної 

політики у сфері освіти і науки та участь у проведенні міжнародного соціологічного 

дослідження соціального становища студентів в Україні Eurostudent 
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