
Вітаємо Ми ко лу Ми ко ла йо ви ча Чу ри ло ва,
äîê òî ðà ñîö³îëîã³÷íèõ íàóê, ïðîâ³äíî ãî íà óêî âî ãî ñï³âðîá³òíè êà 

²íñòè òó òó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿ íè, ãå íå ðàëü íî ãî äè ðåê òî ðà
êîì ïàí³¿ “TNS Ukraine”

Ша нов ний Ми ко ло Ми ко ла йо ви чу!

Най щиріші вітан ня і на й кращі по ба жан ня Вам — зна ковій по статі укр -
аїнської соціології, ав то ри тет но му вче но му, од но му із фун да торів мар ке -
тинґових і соціаль них досліджень у нашій незалежній державі!

Колеґи, друзі, учні за вжди відчу ва ють вплив Ва шої не вга мов ної енергії
ре фор ма то ра і вдос ко на лю ва ча, пе рей ма ють ся Ва шим твор чим підхо дом до
будь-якої спра ви, дос лу хо ву ють ся до кри тич них і гос трих за ува жень, що
втя гу ють у вир дис кусій, іронічної по леміки та врешті-решт спонукають до
дії.

Ви — по стать мас штаб на, осо бистість не пе ресічна, бе зу мов ний лідер і
ав то ри тет ний учений!

Ваші те о ре тичні роз роб ки ста ли хрес то матійни ми, а прак тичні на пра -
цю ван ня — взірцем для наслідування.

Ви дат ною подією було ство рен ня очо лю ва но го Вами, Укр аїнсько го від -
ділен ня Все со юз но го Цен тру до слi джен ня гро ма дської дум ки. Незмінно ав -
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то ри тет ною в Україні служ бою досліджен ня рин ку, за собів ма со вої інфор -
мації та гро ма дської дум ки є створена 1992 року Вами компанія SOCIS.

Ви були пер ши ми і за ли шаєтесь на й кра щи ми!
А це чарівне для кож но го укр аїнсько го соціоло га сло во — Gallup!
Саме з Ва шим ім’ям по в’я за не вход жен ня SOCIS як по вноп рав но го чле -

на до Всесвітньої ме режі Gallup International і Taylor Nelson Sofres Group.
Гідні по ва ги Ваші ділові якості й організа торські здібності, вра жа ю ча

пра цез датність і фа хо ва про дук тивність, жо рсткий праг ма тизм і ви со ка тех -
но логічність думок і вчинків.

Ви — муж ня, силь на, рішуча й амбітна лю ди на, яка долає вер ши ни й
 завжди праг не більшо го. Тож бажаємо Вам ве ли ких за думів і но вих про -
ривів!

Пра цю ю чи на по саді за ступ ни ка ди рек то ра Інсти ту ту соціології НАН
Украї ни, Ви ба га то сил та енергії відда ли на уко во-організаційній діяль -
ності. Як член спеціалізо ва ної ради із за хис ту дис ер тацій, про фе сор, що веде 
пе да гогічну діяльність, на уко вий керівник дис ер таційних досліджень,
Ви маєте ре пу тацію су во ро го і без ком промісно го опонента, вимогливого і
 прин ципового.

Ви мо же те пи ша ти ся свої ми на уко ви ми пра ця ми, яким при та ман на те о -
ре тич на гли би на і но виз на ме то до логічних підходів, свої ми ко лек ти ва ми
ви со кок валіфіко ва них спеціалістів, які успішно вит ри му ють кон ку ренцію
на міжна род но му рин ку, своєю ро ди ною — надійним дже ре лом теп ла, світла 
і життєвого на тхнен ня, усім, що створено Вашим талантом та енергією!

Бажаємо Вам, до ро гий Ми ко ло Ми ко ла йо ви чу, доб ра і зла го ди, бла го -
по луч чя, но вих звер шень і бо йо во го на строю!

Ви — справжній “міцний горішок” доби рин ко вих пе ре тво рень, бренд
укр аїнської соціології на міжна родній арені, яким ми пишаємося! Но вих
Вам злетів!

Ди рекція Інсти ту ту соціології НАН Украї ни,
 колеґи, друзі, учні
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