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ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНИХ НАУК СЛОВАЦЬКОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК У КОШИЦЯХ

У статті характеризується науково-дослідницька діяль-
ність одного з провідних центрів академічної історичної науки у 
Словацькій республіці – Інституту суспільних наук Словацької 
академії наук. Простежено процес його кадрового та організацій-
ного становлення, висвітлено основні дослідницькі проекти та 
співробітництво з науковими інституціями інших країн.
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дослідження, національні меншини, міжнародне співробітництво. 

Інститут суспільних наук Словацької академії наук (далі – САН) 
в Кошицях – це багатопрофільна науково-дослідна установа, спря-
мована як на соціально-психологічне вивчення особистості та сус-
пільних процесів, так і на дослідження новітньої історії Словаччини. 
Наукові проекти інституту в першу чергу орієнтовані на з’ясування 
становища та простеження розвитку етнічних меншин, міждисци-
плінарне дослідження макросоціальних явищ, соціальної, зокрема 
етнічної, ідентичності окремої людини або цілої групи. Згідно по-
станови № 306 від 21 лютого 1972 р. інститут мав лише об’єднувати 
дослідницькі зусилля декількох науковців-суспільствознавців у 
Східній Словаччині, однак в силу ряду об’єктивних організаційних 
та суспільних обставин поступово набув свого сучасного статусу.

Рішення про створення Інституту суспільних наук САН у 
Кошицях було прийняте президією САН у постанові № 390 від 
26 червня 1972 р., проте концептуальна основа та організаційна 
структура Інституту була схвалена президією дещо пізніше – 3 верес-
ня 1974 р. з уточненням, що установа розпочне свою роботу з 1 січ-
ня 1975 р. Обов’язки першого директора виконував Юрай Брішкар, 
який перебував на цій посаді аж до квітня 1984 р. Новоутвореному 
інституту була передана невелика будівля № 5 по вулиці Карпатській 
у Кошицях. Хоча створення умов для матеріально-технічного забез-
печення та формування повноцінного кадрового складу установи 
значно розтягнулося у часі, але директор та керівники окремих від-
ділів відразу ж прагнули вийти за визначені регіональні рамки й ор-
ганізували дослідження загальнословацького масштабу. При цьому 
інститут зробив ставку на підготовку наукових працівників з влас-
них кадрів і вже через декілька років перші наукові спеціалісти обі-
йняли важливі посади у вищих навчальних закладах, управлінсько-
му апараті, громадських структурах тощо.
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Головною структурною ланкою інституту були науково-дослідні 
відділи, які координували та оцінювали дослідницьку, видавни-
чу, експертну і популяризаторську діяльність працівників устано-
ви. На початковому етапі це були відділи історії, соціології та соці-
альної психології. Окрім вказаних відділів з 1979 р. розпочали ро-
боту дві науково-дослідні групи, одна з яких була орієнтована на 
вивчення молоді, а друга – на дослідження національних груп, що 
проживають на території Словаччини. Формування даних робочих 
об’єднань ознаменувало нетрадиційний, на той час новаторський, 
підхід у організації наукових досліджень. Таким чином, Інститут, на 
відміну від інших осередків САН, функціонував не як вузькоспеці-
алізований центр, а як багатопрофільна установа. Це дало можли-
вість дослідникам працювати та розвиватися у тісній співпраці з 
фахівцями інших наукових напрямів. Даний зв’язок часто обумов-
лював звернення до нетрадиційних методичних прийомів наукової 
роботи, до ширшого, комплексного пізнання досліджуваних явищ 
та до більш оригінальних формулювань науково-дослідних завдань. 

Спершу дослідження були орієнтовані на проблематику моло-
ді та питання етнічних меншин і спиралися на три наукові дисци-
пліни: історіографію, соціальну психологію та соціологію. Крім того, 
у цій роботі взяли участь спеціалісти відділів етнографії, філософії, 
економіки та права. З 1980 р. Інститут в рамках Державного пла-
ну фундаментальних досліджень працював над темою “Соціальні та 
соціально-психологічні характеристики міжетнічних процесів та на-
ціональне питання в Чехословаччині у повоєнний період”. Історики 
під керівництвом М. Гайдоша займалися вивченням розвитку 
етнічних меншин у Словаччині після 1945 р., а група психологів 
та соціологів під керівництвом Й. Вироста досліджувала передусім 
чинники формування національної самосвідомості в середовищі 
економічно активного населення у національно змішаних районах 
Словаччини. В той же час група науковців на чолі з Д. Яношком, 
яка досліджувала “молодіжне питання”, розробляла тему “Основні 
аспекти суспільної свідомості учнівської та працюючої молоді як 
чинники змін у її соціальній структурі”.

Інститут став фактично піонером у дослідженні історії ру-
синської та української меншини у Словаччині. З 1982 р. у співп-
раці з Ужгородським відділом Інституту соціальних та економіч-
них проблем зарубіжних країн Академії наук УРСР розпочала-
ся розробка спільної теми “Дружні зв’язки Східнословацького 
краю та Закарпатської області УРСР”. Її виконання супроводжу-
валося проведенням соціологічних досліджень в 15 організаціях 
Східнословацького краю, а також в їх партнерських організаціях в 
УРСР. У 1984 р. працівники Інституту взяли участь у підготовці XV 
засідання Комісії істориків Чехословаччини та СРСР, що відбулося 
в Кошицях. На той час пріоритетним напрямом роботи інституту 
було вирішення дослідницьких завдань, пов’язаних з історією ет-
нічних меншин у Словаччині в період від завершення Другої світо-
вої війни до 1960 р. Серед них важливе місце було відведене про-
блематиці української та русинської меншини, дослідженням якої 
займалися М. Гайдош та С. Конечни. Саме це стало міцною осно-
вою для плідного співробітництва з науково-дослідними інституці-
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ями в Україні. Консультації, взаємні наукові відрядження та спіль-
ні проекти організовувалися не лише з приводу проблем власне іс-
торичного дослідження, але й задля обговорення певних методоло-
гічних аспектів науково-дослідницької роботи.

У 1984 р. директором інституту був призначений Й. Вирост, 
який обіймав цю посаду до 1990 р. Новий склад керівництва ін-
ституту доклав чимало зусиль для поглиблення міждисциплінарно-
го характеру установи та орієнтувався на розширення міжнарод-
ного співробітництва. У цей час у дослідницькій роботі та її резуль-
татах вже починає даватися взнаки наступ комп’ютерної ери. Так, 
21 працівник інституту пройшли навчальні курси оволодіння на-
вичками роботи з комп’ютерною технікою. Це було вельми корис-
ним з огляду на процес впровадження на початку 90-х рр. та по-
дальшої модернізації персональних комп’ютерів для потреб дослід-
ницької та адміністративної роботи працівників інституту. 

З 1986 р. інститут виконував теми Державного плану фун-
даментальних досліджень, пов’язані зі становищем та розвитком 
угорської та української національної меншини у повоєнний пері-
од. Зверталася також увага на дослідження національної самосві-
домості населення у національно змішаних районах Словаччини. В 
рамках вивчення цих проблем у 1987 р. було організовано збір да-
них репрезентативного соціологічного та соціально-психологічного 
дослідження. В опитуванні брало участь 2 тис. респондентів з 8 
окресів (районів) Словаччини. Дослідницькі групи в цей час про-
довжували вивчення суспільної свідомості працюючої молоді, а з 
1987 р. предметом їх уваги стали тенденції розвитку циганської 
сім’ї та проблема інтеграції циган у соціальні структури.

Під тиском складної соціальної ситуації у “циганському пи-
танні” державні органи ініціювали проведення особливих соціоло-
гічних, соціальних та психологічних досліджень, до участі в яких 
було залучено значну частину науково-дослідного потенціалу ін-
ституту. Вже з 1985 р. на підставі звернення уряду Словацької 
Соціалістичної Республіки (ССР) та президії САН було організо-
вано наукове вивчення циганської проблематики. Так, безпосе-
редньо на замовлення Урядової комісії ССР з проблем цигансько-
го населення було розпочато реалізацію проекту “Ціннісні орієн-
тири циганської учнівської молоді у Кошицях”. Це ознаменува-
ло перші кроки розробки ще одного актуального і перспектив-
ного напряму науково-дослідної діяльності інституту. При цьому 
координатором центральної теми Державного плану фундамен-
тальних досліджень, яка передбачала вивчення проблем етнічних 
меншин, став Сілезький інститут Чехословацької академії наук 
в Опаві. Саме тоді склалися сприятливі передумови для розши-
рення вже існуючих контактів керівництва Інституту суспільних 
наук та Сілезького інституту, а також для безпосередньої співпра-
ці дослідницьких груп, яка фактично триває досі.

Суспільно-політичні зміни після листопада 1989 р. сприяли 
вільному вибору дослідницьких тем. Окрім того, склалися більш 
сприятливі умови для налагодження тісного міжнародного спів-
робітництва. Разом із тим відбулися зміни у керівництві інститу-
ту. Замість Й. Вироста директором став М. Скороденски (1991 р.), 
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Л. Ло ваш (1991-1992 рр.), Ш. Шутай (1992-2004 рр.). З квіт-
ня 2004 р. й до сьогодні посаду директора обіймає М. Гайдош. У 
цей час також розширилися повноваження Вченої ради Інституту. 
Оцінка діяльності Інституту в структурі САН чітко окреслила тенден-
цію до підвищення фахового рівня його працівників, що знайшло 
вираження у збільшенні обсягів публікованої наукової продукції. В 
1990 р. Інститут взяв участь у проведенні порівняльного досліджен-
ня на тему “Демократизація в Центральній та Східній Європі та її 
вплив на міжетнічні відносини”, над яким також працювали науков-
ці Австрії, Угорщини, Польщі, Німеччини, Югославії, Словенії. 

До січня 1989 р. організаційну структуру інституту складали 
4 відділи: з дослідження історії національностей, вивчення націо-
нальних груп, дослідження молоді та вивчення циганської сім’ї. Але 
суспільно-політичні зміни кінця 80-х рр. ХХ ст. вплинули на струк-
туру установи. В зв’язку із переходом на так звану грантову систему 
організації дослідження в структурі інституту залишилося три відді-
ли. На 1991 р. був ліквідований Головний інформаційний центр, а 
кількість працівників інституту до 1993 р. зменшилась із 46 осіб на-
половину. Незважаючи на це, 21 науковий працівник успішно ви-
конали аж три дослідницькі проекти, пов’язані в першу чергу із мо-
делями самоутвердження людини, з проблематикою етнічних мен-
шин в умовах соціальних змін та з розвитком національних меншин 
Словаччини у новітню добу. Більше того, невід’ємним елементом на-
укової роботи стало використання нової методики репрезентатив-
ного дослідження словацько-угорських відносин та ставлення інте-
лігенції до проблеми національних меншин. 

Велике значення в сенсі перспективної діяльності інституту 
мала угода, укладена з Інститутом соціальних та економічних про-
блем зарубіжних країн АН УРСР в Києві, котра сприяла налаго-
дженню подальших контактів з науковими інституціями в Україні у 
90-і рр. ХХ ст. У 1993 р. були підписані договори з Інститутом істо-
рії НАНУ в Києві, продовжувалися традиції плідної співпраці з від-
ділом Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ 
в Ужгороді. Разом із тим Інститут приєднався до реалізації проек-
ту “Історична пам’ять”, який координував Інститут сучасної історії 
у Парижі, а також налагодив співробітництво з Інститутом сучасної 
історії Академії наук Чеської республіки в Празі. В той же час від-
діл соціальної психології взяв участь у розробці проектів, організова-
них науковцями Великої Британії та Нідерландів. У 1995 р. була під-
писана нова угода про співпрацю із Сілезьким інститутом в Опаві 
та Дослідним інститутом Словацького товариства у м. Бекешчаба в 
Угорщині. В жовтні 1995 р. відбувся міжнародний семінар на тему 
“Міжетнічні відносини у Словаччині та Україні”, який чітко проде-
монстрував необхідність підготовки проекту порівняльного дослі-
дження даної проблематики в обох державах.

У 1995 р. розпочалася розробки актуальної дослідницької теми 
“Пам’ять поколінь як чинник формування нових ідентичностей у 
процесі трансформації словацького суспільства”. Її виконання здій-
снювалося порівняно великим міждисциплінарним колективом, а 
після завершення проекту склад його учасників був розділений на 
два науково-дослідні відділи – відділ соціальної психології та відділ 
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історії, які функціонують й сьогодні. В другій половині 90-х рр. ін-
ститут вже утвердився як стабільна науково-дослідна установа, орі-
єнтована на міждисциплінарне дослідження національних меншин 
(в тому числі міжетнічних відносин) та соціально-психологічне дослі-
дження моделей поведінки особистості в складних ситуаціях. Саме 
в цих напрямах здійснювалися наукові дослідження в інституті у 
наступні роки. Проте поза увагою науковців не залишилися такі ак-
туальні проблеми суспільства як безробіття, питання етнічної іден-
тичності, циганська проблематика, соціальна інтеграція та ін.

У 1999 р., на основі звернення міністерства культури Сло ваць-
кої Республіки (СР) та згідно постанови уряду СР № 227 від 1998 р. 
і Протоколу № 4 засідання міжурядової словацько-україн ської ко-
місії з питань національних меншин, освітніх, культурних та нау-
кових зв’язків, Інститут розпочав роботу над дослідницькою темою 
“Русини-українці в Словаччині – словаки в Україні”. Партнером 
Інституту у виконанні проекту став Інститут соціології НАНУ в 
Києві. Репрезентативне історико-соціологічне дослідження дало 
досить вагомі результати, які були опубліковані в окремому нау-
ковому збірнику. У 2002 р. здійснювалося дослідження характеру 
та рівня національної самосвідомості русинсько-українського на-
селення у північно-східній Словаччині. Сьогодні співробітництво 
з науково-дослідними установами в Україні відбувається в рам-
ках розробки проблематики з історії Народної Ради Закарпатської 
України, Української Народної Ради Пряшівщини, діяльності 
ОУН-УПА та виконання спільного проекту “Демократичні зміни у 
Словаччині та Україні у перехідний період”. 

У 2003-2005 рр. Інститут став організатором особливо важ-
ливого проекту державної програми дослідження й розвитку під 
назвою “Нації, народи та етнічні групи в процесі трансформації 
суспільства”. У його реалізації взяли участь працівники двох уні-
верситетів та восьми наукових установ САН. Дослідники здійсни-
ли системний аналіз становища словацької нації та інших націо-
нальностей, що проживають у Словаччині, вказали джерела мож-
ливої соціальної напруги та конфліктів, запропонували альтер-
нативні шляхи їх вирішення. Частина результатів різнопланово-
го дослідження, об’ємні довідкові матеріали та низка експертних 
висновків були опубліковані у багатьох монографіях.

Велику увагу керівництво інституту приділяло видавни-
чій справі. Вже у 1979 р. вийшли перші два номери бюлетеню 
“Науковий вісник Інституту суспільних наук САН”, який вида-
вався до 1990 р. Це створило сприятливі умови для публікування 
результатів досліджень і фахових статей працівників Інституту. 
Але поступово в збірнику стали видаватися наукові праці авторів 
з інших установ, серед яких переважали викладачі вищої школи. 
У 1980-х рр. в Інституті також виходили друком збірники науко-
вих конференцій та публікації, тематика яких була пов’язана з 
проблемами розвитку угорської та української меншини.

Найбільшим досягненням у видавничій сфері було започатку-
вання у 1998 р. незалежного інтернет-журналу “Людина і суспільство” 
(www.saske/cas), який швидко набув дійсно міжнародного характеру 
як за складом редакційної колегії, так і за авторством опублікованих 
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статей. Новий закон про вищу школу дещо змінив умови здійснення 
підготовки нових професійних науковців-дослідників, проте Інститут 
залишається установою, яка має ліцензію на підготовку фахівців за 
спеціальністю “соціальна психологія”, а у 2005 р. до неї додалася ще 
й спеціальність “історія Словаччини”. Підготовка кадрів у цій галузі 
суспільних наук проводиться у співпраці з факультетом гуманітарних 
наук університету імені Матея Бела у Банській-Бистриці.

Позитивними тенденціями на сучасному етапі відзначається і 
сфера міжнародного співробітництва. Тривалий час інститут плідно 
співпрацює на поприщі наукових досліджень зі своїми давніми пар-
тнерами у Чеській Республіці, Угорщині, Україні. Останнім часом 
особливо розширилися двосторонні зв’язки з Польщею та Канадою. 
Інтенсивність міжнародних контактів знайшла вираження у 
збільшенні кількості монографій та наукових статей, опублікованих 
за кордоном, а також у посиланнях та цитуванні праць працівників 
інституту, які беруть участь у розробці міжнародних проектів. 
Особливо важливим у цьому напрямку є фундаментальний міжна-
род ний проект “Європейські дослідження суспільства”, який знач-
ною мірою фінансується Європейським Союзом, а координує 
дослідницьку роботу науковий центр у Норвегії. 

(переклад зі словацької Івана Боровця) 

 В статье характеризуется научно-исследовательская деятель-
ность одного из ведущих центров академической исторической науки 
в Словацкой республике - Института общественных наук Словацкой 
академии наук. Прослежен период его кадрового и организационного 
становления, отражены основные исследовательские проекты и со-
трудничество с научными институциями других стран.

Ключевые слова: Институт общественных наук, социально-
исторические исследования, национальные меньшинства, между-
народное сотрудничество.
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У статті характеризується робота одного з провідних наукових 
центрів історії слов’янських народів  – Інституту слов’янознавства 
Російської академії наук – у сфері українознавчих досліджень. 
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Інститут слов’янознавства Російської академії наук (ІС РАН) – 
єдина у Російській Федерації установа, що спеціалізується на 
комплексному вивченні історії, культури, літератури та мов зару-
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