
Інформаційна довідка 
про кандидата на посаду декана факультету соціології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Горбачика Андрія Петровича 

 
Дата та місце народження: 18.11.58, Київ, Україна 

Освіта: 
 студент Київського державного університету імені Тараса Шевченка, факультет 

кібернетики, спеціальність "прикладна математика", 01.09.75 - 31.06.80; диплом з 
відзнакою  

 аспірант Київського державного університету імені Тараса Шевченка, факультет 
кібернетики, спеціальність "програмне забезпечення обчислювальних машин та систем", 
15.11.81-15.11.85  

Наукові звання та ступені: 
 вчена ступінь кандидата фізико-математичних наук - Інститут кібернетики Академії наук 

України, 30.10.86  
 вчене звання доцента по кафедрі методології та методів соціологічного дослідження, 

Київський національний університет Тараса Шевченка, 03.04.95  

Додаткова освіта: 
 літня школа з порівняльних соціологічних досліджень, Відділення соціології Центрально-

Європейського Університету, Прага, 01.08.95-24.08.95  

Професійний досвід: 
 01.08.80-31.12.90 — Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет 

кібернетики, науковий співробітник; був відповідальним виконавцем проектів, 
пов'язаних з побудовою компіляторів, інформаційних систем та пакетів прикладних 
програм  

 01.01.91 - теперішній час — Київський національний університет Тараса Шевченка, 
факультет соціології (до 16.04.2007 – факультет соціології та психології), доцент; лектор 
навчальних курсів "Основи інформатики та обчислювальної техніки для соціологів", 
"Аналіз даних соціологічного дослідження", "Аналіз категоріальних даних", "Методологія 
порівняльних соціологічних досліджень", «Методологія соціологічного дослідження», 
«Основи  

 01.09.2003 – 2007 – Київський національний університет Тараса Шевченка, завідувач 
кафедри методології та методів соціологічних досліджень, факультет соціології 

 16.04.2007 – теперішній час - Київський національний університет Тараса Шевченка, 
декан факультету соціології 

Професійна робота за сумісництвом: 
 член групи радників Верховної Ради України, керівник групи - проф. Осовський В.Л., 1991-

1992 
 старший науковий співробітник Київського Міжнародного інституту соціології, 1991-1995 
 доцент кафедри соціології університету Києво-Могилянська Академія, 01.09.93-30.06.99 
 старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, 1991-2016 
 запрошений професор департаменту політичних наук університету штату Айова (США), 

курс "Understanding Political Research", літній семестр, травень-червень 2001 



 лектор майстер-класу "Аналіз даних в SPSS: викладання та використання в соціальних 
дослідженнях", 21.01.2002-28.01.2002, організований Східноєвропейським фондом 
(Харківський університет), фінансований фондом Відродження 

 лектор у Волинському державному університеті (Луцьк), Інститут соціальних наук, курси 
«Обробка, аналіз та узагальнення даних» та «Кількісні методи в соціології», 2006-2011 

Додаткові обов’язки: 
 Сім аспірантів захистили кандидатські дисертації під керівництвом А.Горбачика 
 Член секції соціально-економічних наук Комітету з Державних премій України в галузі 

науки і техніки 2017 – теперішній час 
 заступник декана факультету соціології та психології Київського університету Тараса 

Шевченка, 1992 – 01.09.99 
 Заступник головного редактора періодичного видання ”Вісник Київського університету. 

Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка”, 1995 – 2007 
 Заступник головного редактора періодичного видання ”Вісник Київського університету. 

Соціологія ”, 2010 – теперішній час 
 Член редакційної колегії журналу "Соціологія: Теорія, Методи, Маркетинг", 2000 – 

теперішній час  
 Вчений секретар спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій, Київський 

університет Тараса Шевченка, 1999 – 2003 
 Член Вченої ради Інституту соціології Національної Академії наук України, вересень 2007 

– теперішній час 
 Член комісії з професійної етики Соціологічної асоціації України, квітень 2007 – 2011 
 Член Президії Соціологічної Асоціації, 04.2011-теперішній час 
 Почесний член Соціологічної асоціації України, нагороджений відзнакою Соціологічної 

асоціації України «Медаль імені Богдана Кістяківського» 
 Член конкурсної комісії конкурсу «Кращий молодий соціолог року», фонд імені Н.Паніної 

та Соціологічна асоціація України, 2008 – теперішній час 
 Тривалий час член журі Республіканської студентської олімпіади з соціології  
 Тривалий час голова журі Республіканського конкурсу студентських робіт з соціології  
 

Дослідницький досвід (за останні 15 років) 
 відповідальний виконавець за держбюджетною темою “Розробка методів та типових 

прикладних програм для оперативного збору та аналізу соціологічної інформації”, 
Київський університет Тараса Шевченка, 1991-1993, науковий керівник теми проф. 
Волович В.І. 

 приймав участь у проекті “Соціальна структура та особистість в умовах радикальних 
соціальних змін: порівняльний аналіз Польщі та України”, університет Дж.Гопкінса (США) 
та Київський Міжнародний інститут соціології (Україна), 1991-1995, науковий керівник 
проекту проф. М.Кон (університет Дж.Гопкінса, США) 

 проект “Соціальний портрет України”, Інститут Соціології НАН України, 1993-1995, 
старший науковий співробітник, наукові керівники проекту др. Головаха Є.І. та др. Паніна 
Н.І. (Інститут Соціології НАН України) 

 проект “Розробка навчальних програм із статистичного моделювання, аналізу та методів 
в економічних та соціальних науках”, грант TEMPUS(TACIS) P-JEP-00026-93, 01.1994-
12.1994, представник Київського університету Тараса Шевченка, керівник проекту проф. 
Дж.Тойгельс (Католицький університет м. Льовен, Бельгія) 



 проект “Створення українсько-англійського комп’ютерного архіву даних опитувань 
громадської думки”, Фонд ”Демократичні ініціативи”, фонд ”Євразія”, грант 95-0842, 
експерт, керівник проекту др. Головаха Є.І. (Інститут Соціології НАН України) 

 проект “Психічне здоров’я дітей після Чорнобильської аварії”, Національний Інститут 
психічного здоров’я (США), грант R01 51947), 1996-1998, експерт (відповідальний за 
аналіз даних), керівник проекту проф. Бромет Е. (державний університет м. Нью-Йорк у 
Стоні Брук, США) 

 проект “Архів даних опитувань громадської думки в Україні”, фонд “Демократичні 
ініціативи” (Київ, Україна), Центр вивчення демократії, університет Queen’s (Кінгстон, 
Онтаріо, Канада), 10.1997-03.1998, керівник української групи; адреса архіву 
http://csd.queensu.ca/ukarchive 

 проект “Політична культура суспільства в умовах радикальних змін: порівняльний аналіз 
Польщі та України”, 09.1996-08.1998, грант Research Support Scheme (Прага, Чехія) 
1300/1996, керівник проекту 

 проект “Економічні та соціальні зміни в домогосподарствах: Україна та Білорусі”, грант 
INTAS 96-0090, 1998-2000, керівник української групи, керівник проекту - проф. C.Wallace, 
Інститут перспективних досліджень (Відень, Австрія)  

 Міжнародний порівняльний проект “Європейське соціальне дослідження ”(Хвилі 2-4, 
2004-2011), національний координатор проекту в Україні, керівник проекту – проф. 
R.Jowell (Лондон, Велика Британія) та проф. R.Fitzgerald (Лондон, Велика Британія), адреса 
електронної сторінки проекту www.europeansocialsurvey.org 

 наукова тема “Розробка показників соціального самопочуття”, Інститут соціології НАН 
України, 1993-1996, старший науковий співробітник, науковий керівник теми др. Паніна 
Н.В. 

 проект “Динаміка та фактори соціального самопочуття населення України в умовах 
соціальних трансформацій”, Інститут соціології НАН України, 1996-1999, старший 
науковий співробітник, науковий керівник теми др. Паніна Н.В. 

 Проект "Демократична Освіта", фінансування від CIDA (Канадська агенція міжнародного 
розвитку), 1998-2001, Центр вивчення демократії, університет Квінз (Кінгстон, Онтаріо, 
Канада), експерт та член редакційної ради підручника, керівник проекту проф. Д.Перлін 
(Центр вивчення демократії) 

 Проект "Політичні орієнтації населення України (регіональні аспекти)", Київський 
університет імені Тараса Шевченка та Університет штату Айова (США), єксперт, керівники 
проекту – проф. Волович В.І. (Київський університет), проф. В.Хеслі (Університет штату 
Айова) 

 Проект «Європейські візії та розрізнення: Порівняльні дослідження для удосконалення 
викладання соціології», 2009-2012, фінансований ReSET/HESP Open Society Institute (Budapest, 
Hungary); співкерівник проекту разом з проф.. О.Куценко (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка) та проф. К.Волес (Університет м. Абердін, Велика 
Британія)  

 Науково-дослідна держбюджетна тема № 06БФ017-01 "Менеджмент у вищій школі, 
адаптація до Болонського процесу", Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2007-2010рр., науковий керівник теми 

 Науково-дослідна держбюджетна тема № 11БФ017-01 «Тенденції структурної 
трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської 
інтеграції», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011–2013 рр., 
науковий керівник теми 



 Проходив наукове стажування в університеті Людвіга Мксиміліана (Мюнхен, ФРН), 
університету м. Констанц (ФРН), університету штату Айова (США), університету Queen’s 
(Кінгстон, Онтаріо, Канада), університету м. Льовен (Бельгія), університету м. Лунд 
(Швеція), університету м. Гент (Бельгія), університету м. Дублін (Ірландія) 

 Участь в проекті TEMPUS ALIGN, член робочої групи в Київському національному 
університеті Тараса Шевченка 

 Участь в проекті TEMPUS QUARE, член робочої групи в Київському національному 
університеті Тараса Шевченка 

Знання мов: 
 українська  читаю - вільно,  розмовляю - вільно,  пишу - вільно, 
 англійська  читаю - добре,  розмовляю – добре,  пишу - добре,  
 російська читаю - вільно,  розмовляю - вільно,  пишу - вільно 
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