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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вітаємо
Во ло ди ми ра Абрамовича Пол то ра ка!

Ша нов ний Во ло ди ми ре Абрамовичу!
Від імені Правління Соціологічної асоціації Украї ни та від себе осо бис -

то щиро вітаю Вас зі сла вет ним ювілеєм — 70-річчям від дня на род жен ня!
Соціологічна спільно та на шої краї ни шанує Вас як од но го з фун да торів

вітчиз ня ної соціології, зна но го не тільки в Україні, а й да ле ко за її меж ами
фахівця у ца рині політич ної соціології, елек то раль них досліджень, соціо -
логії праці, соціології гро ма дської дум ки, ме тодів мар ке тин го вих та соціо -
логічних досліджень, паблік рілейшнз.

Ва шо му перу на ле жать близь ко 170 на уко вих праць, публікацію яких
вва жа ли за честь на й прес тижніші вітчиз няні та за рубіжні на укові ви дан ня.

На Ва ших підруч ни ках, мо ног рафіях, на уко вих стат тях відбу ло ся про -
фесійне ста нов лен ня цілого по коління вітчиз ня них соціологів, у підго тов ку 
яких Ви вкла да ли і сьо годні вкла даєте не тільки свої знан ня, а й душу.

У Вашій осо бис тості унікаль но поєдну ють ся та лант лю ди ни і та лант
фахівця. Ми знаємо і лю би мо Вас як блис ку чо го пе да го га, гли бо ко го на -
уков ця-аналітика, стійко го бійця за спра ву соціології, організа то ра і по пу -
ля ри за то ра на шої на уки, при нци по ву, щиру, пре крас ну лю ди ну, вірно го то -
ва ри ша, люб ля чо го чо ловіка, бать ка та дідуся.
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Ви вра жаєте нас своєю ду шев ною мо лодістю, юнаць кою за пов зятістю,
про фесійною ком пе тентністю, ак тив ною гро ма дя нською по зицією, твор -
чою енергією.

У день Ва шо го чу до во го ювілею усі ми, Ваші колеґи, бажаємо Вам
відсвят ку ва ти ще ба га то “круг лих” дат, зберігати у своїй душі двад ця ти -
річно го юна ка, відчу ва ти себе здо ро вою лю ди ною, да ру ва ти нам нові ідеї,
книж ки, статті, досліджен ня.

Хай у Ва шо му житті тра пить ся ще ба га то ціка во го! Пізна вай те світ, бо
Ви це вмієте, і одер жуй те від цьо го за до во лен ня та на со ло ду! Хай Вам щас -
тить у всьо му!

ВІЛЬ БАКІРОВ,
Пре зи дент Соціологічної асоціації Украї ни, ака демік НАН Украї ни,

 рек тор Харківсько го національ но го універ си те ту імені В.Н.Ка разіна

9 чер вня 2013 року свят кує своє слав не сімде ся тиліття Во ло ди мир
Абрамович Пол то рак — відо мий укр аїнський соціолог, док тор філо со ф -
ських наук, про фе сор, завіду вач ка фед ри політо логії, соціології та гу ма -
нітар них наук Дніпро пет ро всько го універ си те ту імені Альфреда Но бе ля,
ди рек тор Цен тру соціологічних та політич них досліджень і тех но логій
“СОЦІОПОЛІС”.

Во ло ди мир Абрамович на ро див ся в Ка зах стані, закінчив Мос ко вський
дер жав ний універ си тет імені М.Ло мо но со ва, про те його под аль ше жит тя й
на укові здо бут ки по в’я зані з Украї ною. Тут роз по чи нається його кар’єра
вче но го, вик ла да ча, організа то ра соціологічних досліджень. Після закінчен -
ня аспіран ту ри в Інсти туті соціології АН СРСР він пра цює вик ла да чем,
 доцентом, завіду ва чем ка фед ри Укр аїнсько го дер жав но го хіміко-тех но ло -
гічно го універ си те ту (м. Дніпро пет ровськ). У 1989 році він за хи щає док то р -
ську дис ер тацію. З 1994-го очо лює ка фед ру соціології, філо софії та пси хо -
логії Дніпро пет ро всько го універ си те ту еко номіки та пра ва. Сьо годні він
завіду вач ка фед ри політо логії, соціології і гу манітар них наук Дні пропет -
ров ського універ си те ту імені Альфреда Нобеля.

Від 1974 року Во ло ди мир Абрамович — член Соціологічної асоціації
Украї ни, зок ре ма ке ру вав Дніпро пет ро вським відділен ням САУ, ви ко ну вав 
об ов’яз ки віце-пре зи ден та Асоціації, в останні роки — член комісії САУ
з про фесійної ети ки. З пер ших днів за сну ван ня на уко во-те о ре тич но го
 часопису “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” вхо дить до скла ду його
ред ко леґії, є ак тив ним до пи су ва чем і ав то ром цьо го дру ко ва но го орга ну. У
2009–2011 ро ках Во ло ди мир Абрамович став ініціато ром, ре дак то ром та ак -
тив ним ав то ром се ми том но го ви дан ня “Соціологія політики”.

На у ко вий до ро бок уче но го ста но вить близь ко 150 на уко вих ста тей, 15
мо ног рафій і на вчаль них посібників, се ред яких за зна чи мо пе ре дусім підго -
тов лені й опубліко вані в Україні, такі як “Соціологія праці та управління”
(1992), “Мар ке тин гові досліджен ня” (1997), “Соціологія гро ма дської дум -
ки” (2000), “Політич ний мар ке тинг” (2001).

Від 1997 року вче ний очо лює Центр соціологічних та політич них до -
сліджень і тех но логій “СОЦІОПОЛІС”.

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2013, 2 221

Наші ювіляри



У центрі на уко вих інте ресів ювіляра, по в’я за них із соціологією по -
літики, — три основні на пря ми досліджень. По-пер ше, про бле ма ти ка  гро -
мадської дум ки. Нап ра цю ван ня в цій ца рині дали змо гу ство ри ти пер ший в
Україні підруч ник із соціології гро ма дської дум ки. По-дру ге, аналіз елек то -
раль них про блем, роз роб лен ня стра тегій і тех но логій ви бор чих кам паній.
По-третє, знач ну ува гу Во ло ди мир Абрамович приділяє про бле ма тиці по -
літич них, соціологічних та мар ке тин го вих досліджень. Відповідні ме то ди й
тех но логії реалізу ють ся, зок ре ма, в діяль ності Цен тру “СОЦІОПОЛІС”,
який здійснює реп ре зен та тивні за галь но національні досліджен ня в Ук раї -
ні. Так, за останні 15 років під керівниц твом Во ло ди ми ра Абрамовича було
про ве де но май же сто та ких соціологічних досліджень за галь но національ -
но го та реґіональ но го рівня.

Во ло ди мир Абрамович — член спеціалізо ва них рад із за хис ту док то р -
ських дис ер тацій, ак тив но готує на укові кад ри; під його керівниц твом по -
стійно за хи ща ють ся кан ди датські та док торські дис ер тації з ши ро ко го кола
про блем соціології.

Як уче ний Во ло ди мир Абрамович вирізняється ди во виж ним  праце -
люб ством, умінням сис тем но пра цю ва ти, по-но ва то рськи роз в’я зу ва ти на -
укові про бле ми; як вик ла дач за жив ува гу і по ша ну з боку колеґ і сту дентів,
оскільки він ви со кок валіфіко ва ний лек тор, який май стер но кон так тує зі
сту д ентською ау ди торією, ро зуміє су час ну мо лодь, її за пи ти, життєві орієн -
ти ри.

Був на го род же ний По чес ною гра мо тою Вер хов ної Ради Украї ни за
особ ливі за слу ги пе ред укр аїнським на ро дом.

У день ювілею щиро вітаємо Во ло ди ми ра Абрамовича, зи чи мо доб ра та
щас тя, но вих на уко вих здо бутків, сил та енергії з роси та води на многії літа!

Центр соціологічних та політич них досліджень і тех но логій “СОЦІОПОЛІС”
Ре дакція та ред ко леґія ча со пи су “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг”,

 друзі та колеґи по Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
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