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Вікто рові Во ло ди ми ро ви чу Тан че ру — 75!

23 січня ви пов ни ло ся 75 років Вікто ру Во ло ди ми ро ви чу Тан че ру —
провідно му вітчиз ня но му соціоло гові-те о ре ти ку і істо ри кові соціологічної
дум ки, док то рові філо со фських наук, про фе со рові. Віктор Во ло ди ми ро вич
без пе ребільшен ня є одним із фун да торів вітчиз ня ної соціології. Його на -
уко вий, організаційний і пе да гогічний вне сок є особ ли во важ ли вим у роз -
вит ку та ких ца рин на шої на уки, як історія і теорія соціології. Видається сим -
волічним, що ці га лузі соціологічно го знан ня на зива ють “пер шою спе ціаль -
ністю”, і йдеть ся не лише  про чи сель ний по ря док, а й про їхню важ ливість.

Жур налістська освіта, що її здо був ювіляр, на вча ю чись у Київсько му
дер жав но му універ си теті ім. Т.Г.Шев чен ка впро довж 1960–1965 років, ко -
ли ще не було ані фа куль тетів, ані ка федр соціології, оче вид но, пев ною
мірою сфор му ва ла той лег кий і ви шу ка ний стиль, що влас ти вий для робіт
В.Тан че ра, той спосіб вик ла ду, коли складні те о ре ти ко-ме то до логічні речі
опи са но  дос туп но і зро зуміло. Утім, сам ювіляр із ха рак тер ни ми самоіро -
нією і гу мо ром го во рить, що єдине, чому його на вчи ли на фа куль теті жур -
налісти ки в ті роки, — це “більш-менш вправ но вик ла да ти дум ки, які,  що -
правда, по ча ли з’яв ля ти ся знач но пізніше”.

Соціогу манітар ний склад мис лен ня, при род на до пит ливість, дуже ши -
ро кий, особ ли во для ра дя нської лю ди ни того часу, світог ляд, інте рес до кон -
крет них соціаль них про блем і на уко во го по яс нен ня їх ста ли тими особис -
тісни ми ри са ми, які виз на чи ли под аль ший життєвий і про фесійний вибір
ювіляра як фа хо во го соціаль но го дослідни ка і соціоло га. Віктор Во ло ди ми -
ро вич про й шов усі схо дин ки про фесійно го ака демічно го зрос тан ня — аспi -
рант Інсти ту ту філо софії АН УРСР 1967 року, за хист кан ди да тської дис ер -
тації у 1971-му, ро бо та на по са дах від мо лод шо го на уко во го до провідно го
на уко во го співробітни ка — спо чат ку у відділі за рубіжної філо софії, потім у
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відділі істо рич но го ма теріалізму Інсти ту ту філо софії АН УРСР. У 1987
році В.Тан чер за хис тив док то рську дис ер тацію із суто те о ре ти ко-соціо -
логічної про бле ма ти ки, і, ма буть, з цьо го періоду цілком мож на го во ри ти
про  про фесійно уста ле ну соціологічну іден тичність ювіляра.

У цей період, коли вітчиз ня на соціологія пе ре бу ва ла лише на по чат ку
сво го інсти туціональ но го фор му ван ня, В.Тан чер уже був фа хо вим соціоло -
гом. Його інте рес до ак тив них те о ре ти ко-соціологічних досліджень ве ли -
кою мірою піджив лю вав ся та кож  на уко ви ми відряд жен ня ми (в рам ках
прак ти ко ва но го за ра дя нських часів “на уко во го обміну”) до Ве ли кої Бри -
танії (1986) і США (1987). Це да ва ло рідку  для дослідни ка тої пори мож -
ливість не лише вив ча ти те о ре тичні тра диції світо вої соціології, відвіду ва ти 
за рубіжні універ си те ти й чи та ти ориґіна льні праці за рубіжних соціологів, а
й без по се ред ньо спілку ва ти ся з ба гать ма за рубіжни ми колеґами. Зна йо м -
ство і міжо со бистісне спілку ван ня з та ки ми зна ни ми соціоло га ми-те о ре ти -
ка ми, як Дж.Александер, Дж.Тер нер, Р.Колінз, Н.Смел зер та ін. (до речі,
перші два при їзди ли до Києва і вис ту па ли в Інсти туті соціології НАН
Украї ни саме з ініціати ви Вікто ра Во ло ди ми ро ви ча), без пе реч но, по спри я -
ли фор му ван ню те о ре тич них по глядів ювіляра, його ба ченню тен денцій та
особ ли вос тей роз вит ку соціологічно го теоретизування.

Зі ство рен ням Інсти ту ту соціології НАН Украї ни у 1991 році В.Тан чер
стає завіду ва чем відділу — спо чат ку за рубіжної соціології, потім історії та
теорії соціології, а з 2003-го він — го лов ний на уко вий співробітник Інсти ту -
ту. Від 1998-го наш ювіляр роз по чи нає та кож ак тив но пра цю ва ти на пе да -
гогічній ниві. З цьо го часу він очо лю вав (спо чат ку за сумісниц твом, потім за
шта том) ка фед ру соціології Київсько го національ но го універ си те ту куль -
ту ри і мис тецтв (до 2012-го). За раз Віктор Во ло ди ми ро вич є про фе со ром
за зна че ної ка фед ри. Вче не зван ня про фе со ра з теорії та історії соціології він
от ри мав у 1998 році. Опріч того він є ака деміком —за снов ни ком Укр аїнської 
Академії політич них наук (1993).

Щодо кола досліджу ва них на уко вих про блем, то воно було і є в твор -
чості Вікто ра Тан че ра до сить ши ро ким. У цьо му плані вар то зга да ти його
го ловні праці за кілько ма на пря ма ми: історія соціологічної на уки — “Очер -
ки ис то рии со ци о ло ги чес кой мыс ли” (К., 1992) і “Курс історії те о ре тич ної
соціології” (К., 1995), які були відзна чені премією ім. М.Гру ше всько го НАН
Украї ни з істо ри ко-соціологічної про бле ма ти ки (2001); на вчаль ний по -
сібник “Соціологія” (за ред. С.Макеєва; К., 1999, 2000, 2003, 2008); історія
укр аїнської соціологічної дум ки — “Біля ви токів соціологічної дум ки в
Україні” (К., 1995); про бле ми су час ної соціологічної теорії — “Ме то до ло ги -
чес кий кри зис со вре мен ной бур жу аз ной те о рии” (К., 1985); “ Социологиче -
ская те о рия се го дня” (К., 1994); “Сов ре мен ная аме ри кан ская со ци о ло гия”
(М., 1994); соціокуль тур на та соціополітич на про бле ма ти ка — “Соціаль -
но-політич на транс фор мація Украї ни: ре альність, міфо ло ге ми, про бле ми
ви бо ру” (К., 1997), “Соціологічні досліджен ня куль ту ри: кон цепції та прак -
ти ки” (К., 2010), “Соціологія політики” (К., 2010), “Соціологічне знан ня та
вла да” (К., 2005), “Спеціальні та га лу зеві соціології” (К., 2007), “Куль ту ра,
суспільство, осо бистість” (К., 2006).
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Нап раць о ва но ювіля ром, як ба чи мо, чи ма ло. Діапа зон на уко вих інте -
ресів, як пра ви ло, співзвуч ний ча сові. Його те о ре ти ко-соціологічні роз роб -
ки мож на по ба чи ти у різних фа хо вих ча со пи сах (“Філо со фська дум ка”,
“Філо со фська і соціологічна дум ка”, “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке -
тинг” тощо), у розділах ко лек тив них мо ног рафій (“Політичні партії та рухи
у світлі “си ту ації по стмо дер ну””, 1997; “Соціологія інтим ності в по стмо -
дерністсько му ра курсі”, 2010 та ін.), у на уко во-по пу ляр них бро шу рах.

Утім, Віктор Тан чер — не лише ав то ри тет ний вітчиз ня ний дослідник, а
й та ла но ви тий і чуй ний пе да гог, який ак тив но за й мається фа хо вою підго -
тов кою мо ло дих соціологів. Не дар ма останнім ча сом ювіляр пе рей мається
та кож досліджен ням про блем соціологічної освіти, куль тур но го осна щен ня
укр аїнсько го сту д ентства (“Соціологічна на ука: про бле ми роз вит ку і дис -
ципліна рно го пе ре фор му ван ня”, 2009; “Куль тур ний капітал укр аїнсько го
сту д ентства”, 2012), а та кож вив чен ням пи тань муль ти куль ту ралізму, куль -
тур них взаємо обмінів та конфліктів у ґло балізо ва но му світі, на уко вої спе -
цифіки куль ту раль ної соціології. Сам ювіляр за зна чає, що “є ще ба га тень ко
тем та ди лем соціологічно го пізнан ня, а та кож — суспільних про блем, яки ми 
вар то за й ня ти ся”.

Що ж, вар то лише вітати цей не вгас ний по тяг до на уко во го пізнан ня з
боку на шо го ювіляра!

Наш до ро гий ювіляр зро бив ба га то для утвер джен ня дис ципліна рно го
ста ту су соціологічної на уки в Україні. Сту ден ти-соціоло ги і аспіран ти по -
стійно звер та ють ся до вже кла сич них праць Вікто ра Во ло ди ми ро ви ча, ак -
тив но вив ча ють, за сво ю ють його не тривіальні на укові підхо ди, ідеї та роз -
роб ки. Тож щиро по ба жаємо йому под аль шо го на тхнен ня на склад но му
шля ху соціологічно го те о ре ти зу ван ня на відповідальній пе да гогічній ниві!

Міцно го здо ров ’я, слав но го дов голіття та не поз бутніх бадь о рості та
оптимізму, при та ман них Вам,  Вікто ре Во ло ди ми ро ви чу!

Друзі та колеґи

Ювілей не...

Ще, зда ва лось би, не так дав но ми — мо лоді аспіран ти — кур су ва ли ко ри -
до ра ми Інсти ту ту філо софії АН (та дов ко лишніми ка в’яр ня ми) — і вже чер -
го вий ювілей!

Якщо ра ху ва ти з часу при й нят тя до аспіран ту ри (кінець 1967-го), на -
уко вий стаж ВВ як раз по до лав 50-річний рубіж. Півстоліття в ака демічній
науці — це вже сам по собі ре зуль тат, та й на укові здо бут ки ще при рос та ють.

Останніми де ся тиліття ми — у ца рині соціології. Хоча док то рську дис ер -
тацію ВВ за хис тив ще в ІФ АН УРСР (1987-го) за спеціальністю “історія
філо софії”, вона була при свя че на аме ри канській те о ре тичній соціології, а з
оста точ ною інсти туціоналізацією на шої на уки в Україні та ство рен ням ІС
НАНУ він очо лив відділ історії та теорії соціології. Саме тут на пи сані
основні праці: мо ног рафії, посібни ки, аналітичні розвідки.
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Огля да ю чи їх, при га даємо, що ВВ на ле жить до найбільш пло до ви тих ав -
торів жур на лу “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” — 11 публікацій за
1998–2017 роки + 8 ста тей у по пе ред ни ку цьо го ча со пи су, “Філо софській і
соціологічній думці” (1989–1995), а є ще чис ленні праці в інших фа хо вих
соціологічних ви дан нях, універ си те тських збірках, ко лек тив них мо ног ра -
фіях, ен цик ло педіях, слов ни ках тощо.

Те ма тич на спря мо ваність аналітич них досліджень зміню ва ла ся: історія 
соціологічної дум ки в Україні, стан су час но го соціологічно го те о ре ти зу ван -
ня, ди ле ми соціологічно го пізнан ня, аналітика транс фор маційних змін,
кон цеп ту алізація соціаль них конфліктів, су часні ґло балізаційні про це си,
по стмо дерні ідеї та теорії в соціології, про бле ми муль ти куль ту ралізму та
полікуль тур ності су час них соціумів тощо. Але незмінним за ли шав ся фо кус
на ак ту аль них про бле мах су час но го соціаль но го світу та його соціологічно -
го аналізу.

Певні теми і ца ри ни соціологічно го знан ня за вжди були в полі зору
ВВ. Це, зок ре ма, осмис лен ня соціаль ної конфліктності: по чи на ю чи з на шої
стат ті “От иде о ло гии “рав но ве сия” к со ци о ло гии кон флик та” (“Со ци о ло ги -
чес кие ис сле до ва ния”, 1977, № 3); пізніше роз гляд кон цепцій ґло баль но го
конфлікту; потім низ ка публікацій про “Май дан” як ціннісний конфлікт у
вітчиз ня них та за рубіжних ви дан нях. Та кож він постійно звер тав ся до кон -
цепцій та ідей по стмо дерністської соціології. Інша дослідниць ка про бле ма -
ти ка, така як “соціологія еліт” та “соціологія інтим ності”, із ча сом відхо ди ла
на дру гий план.

Заз на чені теми та про бле ми зна хо ди ли висвітлен ня й у лекційних кур -
сах, які про фе сор читає в Київсько му національ но му універ си теті куль ту ри
і мис тецтв, де він пра цює останніми ро ка ми (а опріч того ВВ співпра цю вав
на соціологічних фа куль те тах у Міжна род но му Со ло мо но вому універ си -
теті та Київсько му національ но му універ си теті імені Та ра са Шев чен ка). Він 
охо че пра цює з маґістран та ми, по шу ка ча ми, вза галі мо ло ди ми дослідни ка -
ми, за лу чає їх до співав то рства: І.Ше вель (кон цепції соціаль них конфліктів, 
со ціо куль тур них про цесів, ґло балісти ки), Л.Ско ко ва (роз гляд ідей “куль ту -
раль ної соціології” Дж.Александера — ста ро го зна йо мо го ВВ), А.Колісник
(вит лу ма чен ня “Май да ну” як зіткнен ня ціннісних орієнтацій), В.Плющ
(ана літика по стмо дер них ідей М.Ма фе солі). Він щед ро ділить ся знан ня ми,
досвідом  і “підза ряд жується” кре а ти вом та енергією від мо лод ших соціо -
логів.

Вик ла даць ка діяльність спо ну кає до постійно го онов лен ня на вчаль ної
літе ра ту ри. Окрім доб ре відо мих “Кур су історії те о ре тич ної соціології” та
“Соціології” (за ред.С.Макеєва), останнім ча сом вий шла дру ком книж ка:
А.Руч ка, В.Тан чер, І.Ше вель. “Кла сичні та не окла сичні соціологічні теорії
(ко рот кий вик лад)” (2016), в якій віддзер ка ли ли ся за гальні тен денції на шої
освіти — тяжіння до стис ло го, май же слов ни ко во го фор мату, спро щен ня...
Жи ве мо в ногу з ча сом. Поп ри  труд нощі та не га раз ди соціологічна на ука в
Україні про дов жує роз ви ва ти ся. І свій гідний вне сок у це ро бить ВВ.

По ба жай мо йому успіхів!
Анатолій Руч ка, друг і співав тор
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