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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вітаємо  Во ло ди ми ра Бо ри со ви ча Євту ха!

14 лип ня ви пов ни ло ся 60 років від дня на род жен ня Во ло ди ми ра Бо ри со ви ча
Євту ха, який є чле ном ре дакційної колеґії провідно го укр аїнсько го на уко во-те о ре -
тич но го ча со пи су із соціології з пер шо го його чис ла. Роки  жит тя Во ло ди ми ра Бо ри -
со ви ча  підтвер джу ють, що та ла но ви та лю ди на за зви чай є та ла но ви тою в усіх спра -
вах, що ви па да ють на її долю.  Швидкість руху урод жен ця се ли ща Зарічне Рівне н -
ської об ласті щаб ля ми суспільно го  виз нан ня  орди нар ною не на звеш. Закінчив ши
Київський дер жав ний універ си тет ім. Т.Г.Шев чен ка 1971 року, вже  4 роки по тому
він був кан ди да том істо рич них наук (1975), а далі із при ско рен ням, не ти по вим для
істо риків, — док тор істо рич них наук у 41 рік (1989),  член-ко рес пон дент НАН
Украї ни — в 44 (1992), а в 50 років — Зас лу же ний діяч на уки і техніки Украї ни
(1998).

За раз Во ло ди мир Бо ри со вич обіймає по са ду ди рек то ра Інсти ту ту соціології,
пси хо логії та управління в складі Національ но го пе да гогічно го універ си те ту ім.
М.Дра го ма но ва, де вод но час є про рек то ром з інно ваційної діяль ності та на уко во-на -
вчаль них  студій. Саме “інно ваційна діяльність” є цілком вип рав да ним сло вос по лу -
чен ням для ха рак те рис ти ки життєвого та на уко во го шля ху ювіляра. Він пра цю вав в
Інсти туті історії НАН Украї ни, Інсти туті соціаль них та еко номічних про блем за -
рубіжних країн НАН Украї ни, Інсти туті соціології НАН Украї ни (1974–1995).
Міністр, го ло ва Дер жав но го комітету Украї ни у спра вах національ нос тей та міґра -
цій (1995–1997), Над зви чай ний і по вно важ ний по сол Украї ни в Італійській рес -
публіці, на Мальті (за сумісниц твом), у Рес публіці Сан-Ма ри но (за сумісниц твом)
(1997–2000), про фе сор ка фед ри га лу зе вої соціології КНУ ім. Та ра са Шев чен ка, де -
кан фа куль те ту соціології та пси хо логії цьо го са мо го ВНЗ (2001–2007).

Про те в соціологічно му ви данні слід відзна чи ти ювіляра перш за все як  со -
ціоло га. В.Євтух є одним із на й про дук тивніших дослідників у су часній українській
соціології, ав то ром близь ко 300 праць — індивіду аль них і  ко лек тив них мо ног рафій,
підруч ників і на вчаль них посібників, при свя че них пе ре важ но ак ту аль ним про бле -
мам ет но соціології. До його не за пе реч них  до сяг нень на ле жать за по чат ку ван ня но -
во го на пря му в українській соціології й роз роб лен ня кон цепції ет но соціологічних
досліджень в Україні, зок ре ма сто сов но ет но національ ної струк ту ри  укр аїнсько го
суспільства та струк ту ри укр аїнсько го ет но су. Він  за по чат ку вав і на уко ву шко лу з
на пря му “світова та реґіональ на ет но ди наміка”.

Гро ма дська ро бо та В.Євту ха не менш ва го ма: го ло ва на уко во-ме то дич ної ко -
місії Міністе рства освіти і на уки Украї ни з на пря му “соціологія”; член ек спер тної
ради з гу манітар них, соціаль них наук Дер жав ної ак ре ди таційної комісії МОН Ук -
раї ни; го ло ва ек спер тної ради ВАК Украї ни з філо со фських, політич них та соціо -
логічних наук; член двох спеціалізо ва них вче них рад із за хис ту дис ер тацій; го лов -
ний ре дак тор «Вісни ка Київсько го національ но го універ си те ту імені Та ра са Шев -
чен ка» (серія “Соціологія. Пси хо логія. Пе да гогіка”); за ступ ник го лов но го ре дак то -
ра Енцик ло педії укр аїнської діас по ри; ре дак тор ча со пи су “Укр аїнська Діас по ра”;
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член ред ко леґії низ ки періодич них ви дань із соціології та пси хо логії; член прав -
ління Соціологічної асоціації Украї ни з пи тань зв’язків із міжна род ни ми організа -
ціями.

Суспільне виз нан ня уяв ни ло ся й у на го ро дах та відзна ках ювіляра: орден “За
за слу ги” ІІІ сту пе ня (2004); премія  ім. Та ра са Шев чен ка Київсько го національ но го
універ си те ту ім. Та ра са Шев чен ка (2004); премія НАН Украї ни ім. М.С.Гру ше в -
сько го за ви датні на укові праці в га лузі істо рич ної україністи ки та соціології (2005);
орден Нес то ра Літо пис ця Укр аїнської пра вос лав ної цер кви (2003).

Мо ло дим колеґам про фе сор В.Євтух  яс кра во де мо нструє, що вільне во лодін -
ня — по ряд з  укр аїнською та російською — та кож анґлійською, німець кою, іта -
лійською, фран цузь кою та но во грець кою мо ва ми інтен сифікує співпра цю із за -
рубіжни ми вче ни ми. Він чи тав лекції в Дюс сель д орфсько му, Мюн хе нсько му, Ру -
рсько му, Трірсько му універ си те тах, колеґіумі Схід—Захід (Німеч чи на), універ си -
теті Мінне со ти, Нью-Йорксько му місько му універ си теті, універ си теті  Ка саб лан ки
(Ма рок ко), Центрі міжна род ної без пе ки та співробітниц тва Стен ф ордсько го унi -
вер си те ту (США); його праці публіку ють за рубіжні фа хові ви дан ня; він – один з
найбільш ци то ва них укр аїнських суспільствоз навців у за рубіжних краї нах; бере ак -
тив ну участь у міжна род них та національ них на уко вих кон фе ренціях, сим позіумах,
круг лих сто лах; не одно ра зо во вхо див до кон суль та тив них рад, відбірко вих ко -
мітетів міжна род них уста нов, що фіна нсу ють на укові досліджен ня (на прик лад,
Фонд Ма кар турів, США; Міжна род ний міграційний фо рум, Німеч чи на); є ек спер -
том Ради Євро пи з пи тань етнічних мен шин та освітніх програм.

По пе ре ду у Во ло ди ми ра Бо ри со ви ча нові звер шен ня, бо інно ваційність його
мис лен ня та діяль ності не за пе реч на. А за своєю на ту рою він лю ди на то ле ран тна у
став ленні до своїх колеґ та учнів. Ті, кому ви па ло щас тя пра цю ва ти під його ору дою,
ма ють підста ви за зна чи ти його вель ми сим па тич ну рису — пра цю ва ти не за ва жає,
на томість  над и хає, й тому по руч із ним  твор ча лю ди на має змо гу роз кри ти всі свої
здібності.

ЮРІЙ ЯКОВЕНКО,
ака демік-сек ре тар відділен ня політо логії, соціології та пра ва

 Академії наук ви щої шко ли Украї ни

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2008, 3 221

Наші ювіляри


