НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ
Вітаємо ювіляра
ПРОФЕСІОНАЛ СВОЄЇ СПРАВИ
(Чурилову Миколі Миколайовичу – 70) 1
8 липня 1947 р. святкує своє 70-річчя генеральний директор ООО TNS Ukraine, Центру соціальних та маркетингових досліджень “СОЦИС”, професор, доктор соціологічних наук Чурилов Микола
Миколайович.
Життєвий шлях ювіляра є цікавим та плідним.
Народився Микола Миколайович у Чернівцях.
Закінчив фізико-математичний факультет Чернівецького університету за спеціальністю “математичний аналіз”. Упродовж 1970–1976 рр. працював
старшим науковим співробітником лабораторії
соціологічних досліджень при кафедрі філософії
цього університету. Нова сфера діяльності полонила думки й серце Миколи Миколайовича і 1976 р. він вступив до аспірантури Інституту філософії НАН України, яку закінчив у 1979 р., а 1980 р. захистив кандидатську
дисертацію із соціології за темою: “Вибірка в соціологічному дослідженні (методологічні та методичні проблеми)”.
Унікальним матеріалом став ряд досліджень у Прип’яті на Чорнобильській АЕС,
проведених Миколою Чуриловим у 1983–1984 рр., та єдине соціологічне дослідження
серед воїнів-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, яке Микола Миколайович
здійснив упродовж 1986–1987 рр., опитавши понад 600 респондентів. Підсумком цього надзвичайно важливого дослідження стала монографія “Человек в экстремальной
производственной ситуации (опыт социологического исследования ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС)” (Київ, 1990 р.).
З 1988 до 1991 р. він працював керівником українського відділення Всесоюзного центру громадської думки, а протягом 1991–1994 рр. був заступником директора Інституту соціології НАН України з науки. У 1992 р. Микола Миколайович
захистив докторську дисертацію за темою: “Проектування широкомасштабних вибіркових соціологічних досліджень” та створив першу в Україні приватну дослідницьку маркетингову та соціологічну компанію “СОЦИС”, що поставила проведення маркетингових і соціологічних досліджень на індустріальну основу. Доктор
соціологічних наук М.М. Чурилов розробив методику та 1998 р. вперше в Україні
провів дослідження екзит-пол (опитування виборців на виході з виборчої дільниці),
а у 2004 та 2007 рр. вперше у світі провів онлайн-дослідження екзит-пол.
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Професіонал своєї справи

Нині М.М. Чурилов – відомий спеціаліст у галузі методики, вибірки та організації досліджень. Він є членом Української асоціації маркетингу,
ESOMAR. Сферами його наукових інтересів є побудова вибіркової сукупності,
методологія та методика соціологічних, політичних і маркетингових досліджень,
організація й проведення широкомасштабних досліджень.
М.М. Чурилов є автором (співавтором) понад 200 наукових праць, зокрема монографій: “Опросы населения” (1984, співававтор), “Проектирование выборочного социологического исследования” (1986), “Киев – 1990–1991. Социологический репортаж”
(1993, співавтор), “Политическая культура населения Украины” (1993, співавтор),
“Регіоналізм в Україні як об’єкт соціологічного дослідження” (1998, співавтор), “Типология и проектирование виборочного социологического исследования (история и
современность)” (2008), “Вибірка в соціологічному дослідженні” (2008). Крім того, він
є автором статей таких вітчизняних та зарубіжних наукових видань, як “Соціологія:
теорія, методи, маркетинг”, “Політика і час”, “Маркетинговые исследования в Украине”, “Cоциологический журнал”, “Компаньон”, “Социологическое обозрение”, а також
членом редакційної колегії аналітичного наукового видання з маркетингу “Маркетинг
в Україні” та журналу “Соціологія: теорія, методи, маркетинг”.
У 2015 р. Указом Президента України № 686 генерального директора TNS нагороджено Державною премією в галузі науки і техніки за роботу “Вимірювання соціальних
змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2013)”.
“Бути професіоналом своєї справи” – цим девізом можна стисло окреслити життя і
діяльність Миколи Миколайовича Чурилова.
Ювілей – це не просто свято, це здобутки всіх років життя. Микола Миколайович
– яскрава, неординарна особистість, висококваліфікований керівник, науковець, який
по праву може пишатися духовним та інтелектуальним потенціалом, успіхами та досягненнями. Найвищий професіоналізм, талант, безмежна відданість справі, працьовитість і наполегливість у досягненні поставлених цілей дали змогу йому досягти значних успіхів, здобути шану та повагу серед колег.
Тож, бажаємо ювіляру міцного здоров’я, творчого натхнення, щастя, благополуччя, оптимізму, невичерпної енергії та нових творчих успіхів. Зичимо Вам невпинного
руху вперед. Нехай у всіх починаннях Вас супроводжують розуміння та підтримка з
боку колег і однодумців, а професійна діяльність буде сповнена задоволення й творчими перемогами. Бажаємо, щоб Ваше життя було світлим і радісним, завжди супроводжували любов, родинне щастя, гарний настрій та гармонія, а дружні вітання додали
життєвої наснаги у скарбничку Вашої душі.
З повагою, колективи:
відділу моніторингових досліджень
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”,
ГО “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка”,
ГО “Центр “Соціальний моніторинг”,
а також редколегія та редакція журналу “Український соціум”
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