
Вітаємо Во ло ди ми ра Іва но ви ча Су да ко ва

Не що дав но вітчиз ня на соціологічна спільно та вітала із 60-м днем на -
род жен ня про фе со ра, док то ра соціологічних наук Во ло ди ми ра Іва но ви ча
Су да ко ва. Ця дата ста ла чу до вою на го дою, щоб озир ну ти ся на про й де ний
ювіля ром на уко вий і тру до вий шлях, на до сяг нен ня і здо бут ки.

На ро див ся наш ювіляр у Києві у се ре дині ми ну ло го століття, у  не -
простий, ба пе ре лом ний для краї ни час. У сімде ся тих ро ках Во ло ди мир Су -
да ков на вчав ся на філо со фсько му фа куль теті в Мос ко всько му дер жав но му
універ си теті ім. М.В.Ло мо но со ва. Із закінчен ням підго ту вав та за хис тив у
цьо му ж універ си теті кан ди да тську дис ер тацію за спеціальністю “при клад -
на соціологія”. Та по при ши ро кий вибір, що його відкри вав пер спек тив -
ним уче ним го лов ний універ си тет Ра дя нсько го Cо ю зу, нам по та ла ни ло, що
 по дальшу свою життєву та твор чу долю Во ло ди мир Іва но вич по в’я зав з
 Україною.

Усі под альші роки Во ло ди ми ра Су да ко ва були на си чені сумлінною пра -
цею на ака демічній та освітянській ниві. У 1996 році в Інсти туті соціології
Національ ної ака демії наук Украї ни він за хи щає док то рську дис ер тацію
“Де термінація соціологічно го пізнан ня (світог ляд ний та те о ре ти ко-ме то до -
логічний ас пек ти)”. Пра цю ю чи провідним на уко вим співробітни ком цьо го
інсти ту ту, основ ну свою ува гу Во ло ди мир Су да ков зо се ред жує на про бле -
мах роз вит ку соціологічної теорії, мож ли вос тях і вик ли ках пізнан ня су час -
но го суспільства. Утім, не менш відомі його праці з освітньої та управ -
лінської про бле ма ти ки реалізо вані в мо ног рафіях, стат тях в ен цик ло пе дич -
них ви дан нях, публікаціях в укр аїнських та за кор дон них ча со пи сах.
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Зав дя ки його зу сил лям і організаційно му та лан ту по туж ний імпульс
роз вит ку от ри ма ли соціологічні фа куль те ти ВНЗ різних міст на шої краї ни,
а в сто лиці — Міжна род ної ака демії управління пер со на лом, Міжна род но го
Со ло мо но во го універ си те ту, а та кож Київсько го національ но го універ си те -
ту імені Та ра са Шев чен ка, де ювіляр пра цює від 2006 року, очо лю ю чи ка -
фед ру теорії та історії соціології. Ба гать ом мо ло дим та ла но ви тим ви пус кни -
кам він дав путівку в жит тя, і в да но му разі ці сло ва на пов нені ре аль ним
змістом, й чис ленні мо лоді його колеґи це охо че підтвер дять.

Во ло ди мир Іва но вич во лодіє рідкісним да ром і знається на тому, як
твор чо роз ви ва ти й зор ганізо ву ва ти соціологічну на уку. Пра цю ю чи із 2007
року за ступ ни ком де ка на з на уко вої ро бо ти та міжна род них зв’язків фа -
куль те ту соціології Київсько го національ но го універ си те ту імені Та ра са
Шев чен ка, він зумів ви вес ти цю сфе ру діяль ності на но вий якісний рівень.
Та й підго тов ка кан ди датів і док торів наук, неофіційне кон суль ту ван ня та
офіційне опо ну ван ня, ро бо та у спеціалізо ва них вче них ра дах, ре дакційних
колеґіях, організаційних коміте тах — усе це ста но вить знач ну час ти ну його
твор чо го жит тя. Чим це стає у при годі його колеґам і учням? Лише при га -
дай мо, як ча сом трап ляється, що ми, над то за глиб лені у свої досліджен ня,
по чи наємо втра ча ти зв’я зок із шир шим кон тек стом і вже не здатні навіть
для колеґ, які поза на шим кон тек стом, до нес ти зміст своїх вузь кос пеціалізо -
ва них по шуків, або, скажімо, ми вит ра чаємо чи ма ло часу на марні по шу ки
влуч ної на зви тек сту, про ек ту тощо. У та ких ви пад ках саме Во ло ди ми ру Су -
да ко ву за зви чай вдається вло ви ти суть і за про по ну ва ти на й влучніше фор -
му лю ван ня. Це його не збаг нен не вміння, а ще го товність знай ти підста ви
для оптимізму та відповіді на, зда ва ло ся б, на й складніші пи тан ня, по ра ди ти, 
роз ра ди ти, до по мог ти вирізняє Во ло ди ми ра Івановича.

По туж ний на уко во-пе да гогічний по тенціал, вик ла даць ка май стерність,
ен цик ло пе дичні знан ня, на уко вий досвід, щирість і лю дяність, по рядність і
на по лег ливість у до сяг ненні мети здо бу ли ювіля рові за слу же не виз нан ня
не тільки се ред сту д ентства і колеґ по ро боті, а й се ред ши ро ко го за га лу
соціологічної освітя нської і на уко вої гро ма дськості Украї ни, близь ко го та
да ле ко го за рубіжжя.

На по лег ли ва пра ця на ниві організації та роз вит ку соціологічної на уки
та ва го мий осо бис тий вне сок у спра ву підго тов ки ви со кок валіфіко ва них
фахівців-соціологів, ви хо ван ня мо ло до го по коління не раз здо бу ва ли ви со -
ку оцінку. Во ло ди мир Іва но вич на го род же ний кілько ма По чес ни ми гра мо -
та ми МОН Украї ни, Відзна кою Національ ної ака демії наук Украї ни “За
про фесійні здо бут ки”. Він дійсний член Академії соціаль них тех но логій та
місце во го са мов ря ду ван ня (Росія), Міжна род ної кад ро вої ака демії, член-
 ко рес пон дент Укр аїнської ака демії політич них наук.

З на го ди Ва шо го ювілею зи чи мо Вам, ша нов ний Во ло ди ми ре Іва но ви -
чу, щоб обрії Ва шо го жит тя, ося яні доб ром і радістю, за вжди да ру ва ли Вам
теп ло рідних і підтрим ку друзів.

І хоча на ро див ся наш ювіляр вос е ни, його не ви чер пна енергія, при яз -
ність і підбадь ор ливі сло ва зігріва ють, мов у літні дні. Та й, за твер джен ням
са мо го Во ло ди ми ра Су да ко ва, 60 — це рівно се ре ди на жит тя для лю ди ни.

Тож із се редлітнім ювілеєм Вас, Во ло ди ми ре Іва но ви чу!
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