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НАШІ ЮБІЛЯРИ

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З 65 –РІЧЧЯМ
ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА СОБОЛЄВА!

Василь Олександрович Соболєв  – видатний українсь�
кий соціолог, доктор соціологічних наук, фахівець в галузі
соціальної політики та соціального менеджменту, соціології
девіантної поведінки, соціології права та правоохоронної діяль�
ності.  У 1964 р. Василь Олександрович закінчив історичний
факультет Харківського університету. Все життя Василя
Олександровича пов’язане з Харковом, його освітніми та
науковими сферами. З 1967 по 1994 рр.  пройшов шлях від
асистента до завідуючого кафедрою соціології Харківського
політехнічного інституту.

У 1994 р. Василь Олександрович очолив кафедру прикладної соціології Національ�
ного університету внутрішніх справ, а в 1997 р. ще й науково�дослідницьку лабораторію
соціальної та психологічної роботи, якою він керує до теперішнього часу. Яку б посаду
не займав Василь Олександрович,  він завжди сповна віддавав себе цій діяльності,
вносив дух оптимізму, відповідальності та успіху.

Василь Олександрович – життєво енергійна людина, повна новітніх ідей та знань.
Він брав активну участь у багатьох міжнародних дослідницьких проектах під егідою
Європейської комісії, Інституту відкритого суспільства, Британської ради  в Україні,
Департаменту юстиції США, які були присвячені вивченню найактуальніших проблем
сьогодення, таких як організована злочинність,  взаємодія населення та правоохорон�
них органів, торгівля людьми, розповсюдження нелегальних наркотиків, протизакон�
не насильство у діяльності міліції тощо.  Під керівництвом Василя Олександровича
проведено багато соціологічних досліджень, а саме: ”Населення України про шляхи
зміцнення соціальної справедливості  в суспільстві” (1989�1991), “Зайнятість населен�
ня  великого міста: соціологічний вимір” (1993�1995), “Соціально�психологічне само�
почуття робітників органів внутрішніх справ в суспільстві перехідного типу”(1994),
“Молодь і наркотики” (1995), “Динаміка, соціокультурний контекст та суб’єктивні
умови розповсюдження нелегальних наркотиків серед молоді після другої світової війни:
порівняльний аналіз розвитку в Україні, Німеччині та Іспанії” (1998�2000), “Органі�
заційні та методичні аспекти профілактики наркоманії серед підлітків. Заходи в Ук�
раїні, Німеччині, Іспанії та Росії” (2000�2002), “Довіра до міліції як фактор, що знижує
латентну злочинність” (2000�2002), «Запровадження в Україні поліцейської діяльності,
що ґрунтується на підтримці громадськості» (2000�2003), «Протизаконне насильство в
ОВС: соціологічний та історико�правовий аналіз» (2003�2005). Василь Олександрович є
автором більш ніж 200 наукових і науково�методичних робіт в галузі соціології.

Сьогодні, за визнанням соціологічної спільноти України, Василь Олександрович
очолює соціологічну школу девіантології та соціології порядку, яка народилася та ак�
тивно розвивається у Харкові у стінах Національного університету внутрішніх справ.

Вітаємо ювіляра та бажаємо йому нових творчих досягнень, натхнення та успіхів в
науковій та викладацькій діяльності!

Колектив Українського інституту соціальних досліджень та
члени редакційної колегії журналу “Український соціум”


