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ТИЖДЕНЬ ФРАНЦУЗЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: 
ЛЕКЦІЇ ЛОРАНА ТЕВЕНО ПРО ПРАКТИКИ ТА 

КООРДИНАЦІЇ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ

Протягом 7–11 жовтня професор Вищої  школи соціальних наук (м. Париж, 
Франція) Лоран Тевено, один із лідерів так званої „теорії практик”, що набуває все 
більшої популярності в сучасній соціології, вперше виступив із лекціями в Україні, а 
саме у Харкові та Києві. Професор представив свої останні дослідження українській 
академічній публіці, а також ознайомився з дослідженнями українських колег. 

Програма його візиту в Україну передбачала виступи на соціологічному 
факультеті Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (тема доповіді: 
«Від іронії до критики: конструювання багатовимірної спільноти»); в Інституті 
соціології НАН України (тема доповіді: „Авторитетність та влада у випробовуванні 
критикою: пригнічування об’єктним управлінням”); у Національному університеті 
„Києво-Могилянська академія” (теми доповідей: «Від особистого до публічного: 
соціологія залученості в навколишній світ» та „Після П. Бурд’є: розширення 
соціології влади та пригнічування”); на соціологічному факультеті Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка (тема доповіді: „Межі модерності: 
три способи розрізнятися спільно”). Частина лекцій проходила французькою 
мовою та супроводжувалась поточним перекладом, інша – англійською без участі 
перекладача. Незважаючи на численні коментарі учасників лекцій щодо склад-
ностей у розумінні мовного підґрунтя термінології, зокрема у зв’язку із подеколи 
невідповідним перекладом, всі лекції викликали жваву дискусію між Тевено та його 
слухачами – студентами, аспірантами, викладачами, науковими співробітниками 
тощо.    

Широкий тематичний діапазон лекцій зумовлюється численними наукови-
ми інтересами відомого соціолога, серед яких: координація дій у суспільному 
житті, конфлікти та компроміси, визначення соціальними акторами їх розуміння 
справедливості, конструювання публічного та колективного в сучасних суспільствах. 
Вагома частка його досліджень присвячена проблемам економічної соціології, що, 
більшою мірою, є наслідком „економічного минулого” Тевено, який прийшов у 
соціологію з економіки. Він закінчив Політехнічну школу (1968 р.) і Національну 
школу статистики та економічного керування (1973 р.), а зараз є провідним науко-
вим співробітником Вищої школи соціальних наук, зокрема одним із засновників 
у ній дослідницької групи соціології політики й моралі. Цікавими є його спільні із 
Л. Болтанським та іншими французькими колегами розробки, що відомі як 
економічна теорія конвенцій, або новий французький інституціоналізм. Тевено 
наголошує на дослідженні організацій за допомогою методології, що намагається 
виявити різні типи координації і знайти компроміс між ними, а не вивчати 
компроміс між людьми й інтересами. Підкреслюється недостатня увага до особли-
востей ринкової координації. 
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Приклади деяких праць Лорана Тевено можна знайти у таких публікаціях, 
доступних в електронному вигляді: 

1. Болтански Л. Социология критической способности [Електронний ресурс] 
/ Л. Болтански, Л. Тевено // Журнал социологии и социальной антропологии. 
– 2000. – Т. 3., № 3. – С. 66–83. – Режим доступу : http://www.ecsocman.edu.ru/
text/17944618/ 

2. Тевено Л. Рациональность или социальные нормы: преодоленное противо-
речие [Електронний ресурс] / Л. Тевено // Экон. социология.  – Т. 2,  № 1. – 2001. 
– С. 88–122. – Режим доступу : http://www.ecsoc.msses.ru 

3. Lamont, Mich le. Rethinking Comparative Cultural Sociology. Repertoires of 
Evaluation in France and the United States [Електронний ресурс] / Lamont, Mich le 
and Th venot, Laurent (editors). – Cambridge University Press., 2000. – Book Review. 
– Режим доступу  : http://www.cjsonline.ca/reviews/rethinking.html

Ю.В. Середа, аспірантка кафедри 
соціології соціологічного факультету 

Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна, молодший науковий 

співробітник відділу моніторингових дослі-
джень соціально-економічних трансфор-

мацій Державної установи «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України» 


