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ПАМ’ЯТІ УЧЕНОГО 
РОНАЛЬДА ІНГЛЕХАРТА 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

8 травня 2021 року пішов у засвіти 
Рональд Інгле харт — всесвітньо ві-
домий політолог та соціолог, заснов-
ник Все світнього опитування ціннос-
тей (WVS), автор соціологічної теорії 
постмодернізму. 

Півстоліття тому в American Poli-
tical Science Re view вийшла стаття Р. Ін-
глехарта «Th e Silent Revolu tion in Euro-
pe», що поклала початок його версії 
теорії модернізації. У 1981 р. він засну-
вав проект World Values Survey, що 
об’єднав по всьому світу соціальних 

дослідників, котрі вивчають цінності. Дані WVS є емпіричною основою для від-
слідковування ціннісних зрушень у багатьох країнах світу, аналізу глобальних 
змін, які відбувалися в останні десятиріччя, та їх наслідків, для формування со-
ціальної політики та політики в царині культури. Внесок Інглехарта в соціальну 
науку величезний. Він був одним із найсильніших учених в області досліджень по-
літичної культури. Інглехарт висунув емпірично обґрунтовану теорію мотивацій, 
в центрі якої — розвиток постматеріалістичних цінностей. У своїй «переглянутій 
теорії модернізації» Інглехарт розширив поняття постматеріалістичних ціннос-
тей до ширшої концепції «цінностей самовираження». 

Іншим непересічним внеском Інглехарта є вже згадане створення емпіричної 
бази для вивчення культурних відмінностей і зрушень. На початку кар’єри вче-
ного в області порівняльних соціальних досліджень та досліджень культури були 
систематичні дані лише по небагатьох країнах. Повсякчас прагнучи поліпшити 
цю ситуацію, Інглехарт брав участь у розробці опитувань Євробарометра, брав 
участь в European Values Study і, зрештою, заснував World Values Survey — наразі 
всеосяжну, широкоцитовану і широковизнану базу даних для вивчення політич-
ної культури і соціальних змін. Таким чином, Інглехарт розробив не лише обґрун-
товані й вельми впливові концепції, а й створив інфраструктуру для порівняльних 
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соціологічних досліджень. Тож інтелектуальний і організаційний внесок Рональда 
Інглехарта в ці дослідження важко переоцінити, він практично не має собі рівних.

Рональд Інглехарт — автор численних наукових праць, присвячених не лише 
проблематиці культурних змін і політичної культури, а й широкому колу соціально-
демографічних питань, що стосуються, зокрема, поширення гендерної рівності, 
впливу емансипаційних цінностей на демографічну поведінку, факторів міжна-
родної міграції та ін. Соціальна наука втратила в його особі глибокого теоретика, 
талановитого різностороннього вченого, який працював до останніх днів свого 
довгого й плідного життя (остання його книга «Religion’s Sudden Decline» вийшла 
у видавництві Oxford University Press наприкінці 2020 р.). Сподіваємось, що багата 
наукова спадщина Р. Інглехарта надихатиме на подальші наукові пошуки ще не 
одне покоління дослідників різних напрямів з усіх країн світу.


