
З при во ду ювілею
Ігоря Во ло ди ми ро ви ча Бу ро ва

14 трав ня 2017 року відзна чив свій 70-літній ювілей за ступ ник ди рек то -
ра із за галь них пи тань Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, стар ший на уко -
вий співробітник відділу еко номічної соціології, кан ди дат філо со фських
наук, наш до ро гий колеґа і друг Ігор Во ло ди ми ро вич Бу ров.

Наш ювіляр поєднує якості ви со ко го про фесіоналізму як у на уковій, так 
і в організа торській ро боті, має гли бокі знан ня всіх ме та мор фоз укр аїнсько -
го соціуму за су час ної доби ве ли ких транс фор мацій і змін. Його відмітни ми
ри са ми є життєлю бство і до пит ливість, праг нен ня знай ти вихід зі скрут но го 
ста но ви ща навіть тоді, коли інші впа да ють у відчай, упев неність у кра що му
май бут ньо му на шої краї ни, постійний оптимізм і по ва га до лю дей не за леж -
но від їхньо го місця у служ бовій ієрархії. Ігор Во ло ди ми ро вич для ба гать ох
у рідно му Інсти туті, де він пра цює з пер ших днів його за сну ван ня, став на -
дійним дру гом і відда ним то ва ри шем. Зав дя ки його ши ро ко му кру го зо рові
й не стан дар тно му підхо дові до роз в’я зан ня будь-яких про блем з ним за вжди 
цікаво і сту ден там, і мо ло дим уче ним, і більш зрілим колеґам, з яки ми його
по в’я зу ють де сят ки років спільної ви роб ни чої ро бо ти, армійської служ би та
на уко во-дослідниць кої діяльності.

Після закінчен ня Кра ма то рсько го індустріаль но го інсти ту ту (1970 рік)
Ігор Во ло ди ми ро вич успішно пра цю вав на Київсько му ма ши но будівно му
за воді імені Артема (пізніше — Київське ви роб ни че об’єднан ня імені Ар -
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тема), де здо лав служ бові схо дин ки від ма йстра до на чаль ни ка тех но ло -
гічно го бюро. Це до по мог ло йому пізна ти не тільки всі труд нощі тру до во го
про це су, а й ази соціаль ної інже нерії; це, зреш тою, зу мо ви ло його ба жан ня
здо бу ти дру гу про фесію, що ста ла син те зом інже нер них і соціаль них знань
за вдя ки закінчен ню аспіран ту ри філо со фсько го фа куль те ту Київсько го
дер жав но го універ си те ту імені Т.Г.Шев чен ка. У 1986 році він за хис тив  ди -
сертацію на здо бут тя вче но го сту пе ня кан ди да та філо со фських наук з теми
“Ви хов на роль керівни ка пер вин но го тру до во го ко лек ти ву: соціологічний
аналіз” в Інсти туті філо софії АН Укр аїнської РСР і відтоді плідно пра цює
на на уковій ниві.

Став ши про фесійним соціоло гом, І.В.Бу ров пра цю вав інже не ром- со -
ціо ло гом і завіду вав пер шою соціологічною ла бо ра торією ка фед ри соціо -
логії КДУ, обіймав по са ду на уко во го співробітни ка Інсти ту ту філо софії. На 
всіх по са дах, що їх він обіймав, ювіляр за ре ко мен ду вав себе твор чим на -
уков цем у по шу ку сво го “філо со фсько го ка ме ня”. В Інсти туті соціології
НАНУ Ігор Во ло ди ми ро вич пра цює від 1990 року. До сфе ри на уко вих інте -
ресів ювіляра на ле жать пи тан ня соціології праці та еко номічної соціології,
елек то раль ної соціології та соціології без пе ки.

Ігор Во ло ди ми ро вич зро бив не а би я кий вне сок у ста нов лен ня вітчиз ня -
ної соціології і з по вним пра вом вхо дить до ко гор ти фун да торів соціо -
логічної на уки в нашій країні. Він є відо мим фахівцем з ме тодів зби ран ня
соціологічної інфор мації, має ве ли кий досвід про ве ден ня емпірич них до -
сліджень, по в’я за них із різни ми ас пек та ми жит тя укр аїнсько го суспільства.
Від 2009 року Ігор Во ло ди ми ро вич є за ступ ни ком ди рек то ра із за галь них
пи тань Інсти ту ту соціології, постійно й бе зус тан но тур бується про ма те -
ріаль но- технічне за без пе чен ня на уко во-дослідниць кої діяль ності співро -
біт ників за нинішніх скрут них умов фіна нсу ван ня на уки за за лиш ко вим
при нци пом.

Ко лек тив Інституту соціології бажає на шо му ша нов но му ко лезі й дру -
гові міцно го здо ров ’я, щас тя, не ви чер пної енергії й твор чо го на тхнен ня, дов -
гих років жит тя й плідної праці!

З ювілей ною да тою, наш до ро гий Ігоре Во ло ди ми ро ви чу!

Друзі та колеги

220 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2017, 2

Наші ювіляри


