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З НА ГО ДИ 10-ЛІТТЯ ЧА СО ПИ СУ

Не мож ли во уя ви ти роз ви ток на уки, будь-якої на уки, без су час них на уко -
вих ча со писів. Від того мо мен ту як зрос тан ня спеціалізації знань спри чи ни ло ся
до інсти туціоналізації окре мих на уко вих дис циплін, включ но з соціологією,
вони по ста ли як особ ли ва фор ма закріплен ня й транс ляції на уко вих знань.
Академічні періодичні ви дан ня ста ли спо со бом до ве ден ня до на уко вої спільно -
ти но вих ре зуль татів на уко вих досліджень при ро ди і суспільства, місцем об го -
во рен ня на уко вих про блем, обміну дум ка ми, до во да ми і ко нтрдо во да ми. У цій
своїй якості ча со пи си за сту пи ли місце ма нус криптів, фоліантів і лис ту ван ня
між окре ми ми дослідни ка ми, об’єдна ни ми в “рес публіку вче них”. Вони дали
змо гу роз ши ри ти коло дослідників-учас ників обміну дум ка ми, пе ре тво ри ли ся
на своєрідні цен три об’єднан ня й крис талізації національ них та інтер національ -
них дис ципліна рно зор ганізо ва них на уко вих спільнот. Вони та кож пе ре бра ли
на себе про світниць ку функцію по пу ля ри зації й по ши рен ня спеціаль но-на уко -
вих знань.

Ди фе ренціація соціологічно го знан ня при ве ла до того, що в кожній на -
ціональній соціологічній спільноті те пер видається чи ма ло ака демічних ча со -
писів, при свя че них не лише за галь ним про бле мам дис ципліни, а й роз вит ку її
окре мих суб дис циплін, га лу зей, шкіл і на прямів, що ство рю ють у рам ках со -
ціології свої особ ливі сис те ми знань, ме то до логічні підхо ди і стра тегії роз в’я -
зан ня на уко вих про блем і сеґмен ту ють за галь не ака демічне поле соціології.
Утім, у цій мно жині соціологічних ви дань за вжди мож на знай ти ча со пис, який
пе ре бу ває на пе ре дньо му краї по ста нов ки й роз роб лен ня про блем соціології,
який ко рис тується особ ли вим ав то ри те том і посідає особ ли ве місце в на уко во -
му житті соціологічної спільно ти.

В Україні та ким періодич ним ви дан ням, без сумніву, є ча со пис “Соціологія: 
теорія, ме то ди, мар ке тинг”, що його видає Інсти тут соціології НАН Украї ни.
Цьо го року йому ви пов нюється де сять років. Навіть за мірка ми зви чай но го ка -
лен дар но го ча со во го мас шта бу це термін чи ма лий. Але соціаль ний час — ко н -
структ особ ли вий, його зна чущість зу мов лює ха рак тер доби, по в’я за ної з пев -
ним ста ном соціаль них струк тур, що її фор му ють. Один рік доби рішу чих змін,
коли зне наць ка якісно змінюється ха рак тер соціаль них про цесів і зрос тає інтен -
сивність їх, може дорівню ва ти де ся тиліттям періодів повільно го ево люційно го
роз вит ку. От саме за та кої доби ве ли ко мас штаб них зсувів ве ли чез них тек -
тонічних пластів соціаль ної ре аль ності до ве ло ся на ро ди ти ся і жити на шо му ча -
со пи су. Тому і зна чимість цьо го ювілею особ ли ва.

Коли соціальні струк ту ри “відо мо го світу” (І.Ва лер стайн) з тих чи тих при -
чин ка ну ли в Лету, соціологічна спільно та Украї ни опи ни ла ся в зовсім новій і
дуже не простій соціальній та епісте мо логічній си ту ації, що й досі на вряд чи
осмис ле на. Академічна на ука вза галі і соціологічна зок ре ма була по став ле на в
умо ви ви жи ван ня. Відбу до ву ва ти соціологію на но во, за умов соціаль ної не пев -
ності і деґра дації ба гать ох сфер гро ма дсько го жит тя, відсут ності надійних та
адек ват них те о ре тич них і ме то до логічних орієнтирів і за собів, кри зи уста ле них
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па ра дигм і стилів мис лен ня — спра ва більш ніж відповідаль на. Але саме це за в -
дан ня об’єктив но по ста ло пе ред ре дакцією ча со пи су. За дум но во го ака де мічно -
го періодич но го ви дан ня ґрун ту вав ся на пе ре ко нанні в не обхідності ство рен ня
інте лек ту аль но го об’єднав чо го цен тру, що за лу чає до жи вої дис кусії сто сов но
сут ності, при зна чен ня, пізна валь них мож ли вос тей і пер спек тив соціо логії як
на уко вої дис ципліни про фесійних соціологів, які усвідом лю ють важ ливість
про буд жен ня кри тич но го духу соціаль ної на уки, які праг нуть здо бу ти адек -
ватні те о ре тичні й ме то до логічні за со би пізнан ня соціаль ної ре аль ності й тим
са мим спри я ти роз в’я зан ню гос трих соціаль них про блем і поліпшен ню соціаль -
ної си ту ації в країні. Цілі ча со пи су по ля га ли у зміцненні та роз вит ку твор чо го
по тенціалу ака демічної соціаль ної на уки, підви щенні рівня те о ре тич них та
емпірич них, фун да мен таль них та при клад них соціологічних досліджень, а та -
кож про фесійної ком пе тенції соціологів, в інфор маційній підтримці ста нов лен -
ня соціології в Україні, у спри янні гідно му вход жен ню її в міжна род ну соціо -
логію. Шля ха ми до сяг нен ня цих цілей став по шук і реп ре зен тація на шпаль тах
ча со пи су но вих на прямів те о ре ти зу ван ня, орієнту ван ня ав торів на по глиб ле не
роз роб лен ня по нятійно го апа ра ту соціології, роз ви ток дослідниць ких стра те -
гій, сти му лю ван ня міждис ципліна рних досліджень.

Усі за зна чені за вдан ня ма ють дов гос тро ко вий ха рак тер, їх при нци по во не -
мож ли во роз в’я за ти одра зу. Ми мо же мо оціню ва ти лише те, наскільки успіш -
ним є про су ван ня цим шля хом і наскільки пра виль но об ра но шлях. І за раз, коли
ми ну ло де сять років, мож на з упев неністю кон ста ту ва ти, що ча со пис до сяг знач -
них успіхів у підви щенні те о ре ти ко-ме то до логічно го рівня соціологічної на уки
в Україні та її суспільної зна чи мості. Ви дан ня ча со пи су дало змо гу Інсти ту ту
соціології зміцни ти свою провідну роль у ко ор ди нації діяль ності соціологічних
уста нов краї ни.

За склад них умов, в які була по став ле на вітчиз ня на соціологія, ча со пис не
тільки ви жив, а й, до ла ю чи не спри ят ливі ма теріальні й організаційні об ста ви ни, 
зумів ство ри ти всі не обхідні пе ре ду мо ви для нор маль ної ро бо ти. За без пе чен ня
реґуляр но го ви хо ду ча со пи су за умов, коли чис ленні на укові ви дан ня з об’єк -
тив них при чин відчу ва ли значні труд нощі в організації без пе ребійної ро бо ти,
вже саме по собі є ве ли чез ним до сяг нен ням. У цьо му не за пе реч на за слу га ре -
дакції ча со пи су. Ви пуск будь-яко го на уко во го ви дан ня за ле жить не лише від зу -
силь про фесійних уче них, а й від кваліфіко ва ної ро бо ти на уко вих і літе ра тур -
них ре дак торів, пе ре кла дачів, фахівців із ком п’ю тер ної ве рстки. На щиру под я -
ку за слу го вує сумлінна, воісти ну твор ча, інте лек ту аль но на си че на ро бо та в
 часопису його без по се редніх творців — В.Гло моз ди, О.Іва щен ко, С.Іва щен ко,
В.Ма ту се ви ча, М.Рої ка, Л.Тю тюн ник.

Зав дя ки їхній плідній праці ча со пис став тим, чим він нині є — дзер ка лом
вітчиз ня ної соціології. Адже пред став ниц тво ча со пи су цілком адек ват но відоб -
ра жає рівень і стан соціологічно го знан ня в країні і на явні в ньо му про бле ми. Це
слуш но як сто сов но кор пу су ав торів ча со пи су, які реп ре зен ту ють усі найбільші
реґіональні цен три роз вит ку ака демічної соціологічної на уки в Україні, так і
сто сов но те ма ти ки досліджень. Як відомо, те ма ти ка досліджень, в якій відби ва -
ється су купність про блем, досліджу ва них соціологією, не тільки окрес лює
пред мет соціології, а й є по каз ни ком рівня роз вит ку дис ципліни, ко лек тив но го
інте лек ту її про фесійної на уко вої спільно ти, міри за глиб ле ності її в до слi джен -
ня по-спра вжньо му но вих про блем, у про цесі яко го непізна не стає пізна ним. За
те ма ти кою досліджень, що публіку ють ся в ча со пису, мож на су ди ти про те,
наскільки рівень вітчиз ня ної соціології відповідає рівню роз вит ку світо вої
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соціологічної дум ки. У цьо му сенсі мож на ствер джу ва ти, що ви дан ня ча со пи су
спри я ло якісно му зрос тан ню соціологічних досліджень в Україні, по до лан ню
пев но го на льо ту провінціалізму в те о ре тич них по шу ках і роз роб ленні ме то до -
логії досліджен ня соціаль ної ре аль ності, ха рак тер но го для ми ну лих років, коли
соціологія сприй ма ла ся як суто емпірич на на ука.

За раз як ніколи соціоло ги усвідом лю ють по тре бу в соціологічній теорії, без
якої дослідни ки за ли ша ють ся сліпими сто сов но соціаль ної ре аль ності: не мо -
жуть ані вста но ви ти соціаль них фактів, ані зро зуміти й по яс ни ти їх. При цьо му
ми по тре буємо онов лен ня те о ре ти ко-ме то до логічних підходів до пізнан ня со -
ціаль ної ре аль ності. Слід на га да ти, що кла сич на соціаль на теорія на род жу ва ла -
ся як спро ба по яс нен ня “ве ли кої транс фор мації” соціуму аґрар но го фе о даль но -
го суспільства в соціум капіталістич но го індустріаль но го суспільства. Ця транс -
фор мація усвідом лю ва ла ся як пе рехід від спільно ти до суспільства, від тра -
диційної до раціональ ної соціаль ної дії, від ме ханічної солідар ності до органічної, 
від взаємодії на основі ста ту су до взаємодії на за са дах кон трак ту. Але в наш час
світ всту пає в період но вої ве ли кої транс фор мації, адек ват не ро зуміння при чин
якої, її рушійних сил, сут ності й спря мо ва ності — поки відсутнє. І за вдан ня
соціології — бра ти участь в осмис ленні пе ре тво рень, що відбу ва ють ся, а для цьо -
го не обхідні нові те о ре тичні й ме то до логічні ідеї, но вий кон цеп ту аль ний апа рат, 
що відоб ра жає транс фор маційну соціаль ну ре альність. Тре ба ска за ти, що ви -
дан ня ча со пи су сприяє роз в’я зан ню цієї про бле ми, і в цьо му не а би я ка за слу га
тих, хто без по се ред ньо виз на чає політику ча со пи су, його “батьків-фун да то -
рів” — В.М.Во ро ни та Є.І.Го ло ва хи, вче них Інсти ту ту соціології НАН Украї ни,
які незмінно вхо дять до скла ду його ред ко леґії.

Пос ту по во збільшується кількість публікацій, при свя че них роз роб лен ню
різно манітних те о ре тич них про блем соціології — від соціологічної са мо реф -
лексії, спря мо ва ної на з’я су ван ня пізна валь них мож ли вос тей цієї на уки, ґло -
баль ної й істо рич ної мак ро соціології до те о ре тич но го осмис лен ня соціаль ної
струк ту ри, соціаль них інсти тутів і тен денцій соціаль но го роз вит ку укр аїнсько -
го суспільства, а та кож досліджен ня те о ре тич них ас пектів соціології осо бис -
тості. Звісно, сьо годні за ра но го во ри ти про те, що вітчиз ня на соціологія го то ва
за про по ну ва ти за вер ше не роз в’я зан ня соціаль них про блем укр аїнсько го су -
спільства, оскільки ще не всі соціальні про це си були по вною мірою те о ре тич но
осмис лені й на бу ли за довільно го по яс нен ня. Про те в публікаціях, уміще них на
сторінках ча со пи су, роз по чи на ють ся плідні спро би ство ри ти адек ват ний те о ре -
тич ний об раз соціаль ної ре аль ності, відоб ра зи ти стан і пер спек ти ви роз вит ку
укр аїнсько го суспільства, ви я ви ти ди наміку соціаль них змін і вияв їх у гро -
мадській думці, соціаль но му са мо по чутті й орієнтаціях різних груп на се лен ня.
Роз роб лен ня те о ре тич них інстру ментів пізнан ня, вдос ко на лен ня і роз ви ток по -
нятійно го апа ра ту соціології ста ли тим підмур ком, що умож ли вив для на ших
соціологів емпірич не досліджен ня склад них пи тань зміни соціаль ної струк ту ри 
укр аїнсько го суспільства, про блем соціаль ної стра тифікації, соціаль но го  ви -
ключення, кла со ут во рен ня і кла со вих відно син, ста нов лен ня гро ма дя нсько го
суспільства, суспільних рухів, фор му ван ня й струк ту ри політич них еліт, ролі
за собів ма со вої інфор мації в соціаль но му житті на шої краї ни, соціокуль тур них
змін у кон тексті ґло баль них про цесів роз вит ку, стилів жит тя різних соціаль них
груп тощо.

Підтримці на леж но го рівня те о ре тич ної куль ту ри мис лен ня укр аїнських
соціологів знач ною мірою сприяє здійсню ва не ча со пи сом озна йом лен ня чи -
таць кої ау ди торії з діяльністю за кор дон них колеґ. Статті пред став ників соціо -
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логічної на уки із близь ко го й да ле ко го за рубіжжя реґуляр но публіку ють ся на
сторінках ча со пи су. Цій меті слу гу ють та кож реґулярні публікації ма теріалів
кон фе ренцій, круг лих столів, дис кусій, чи тань, ме то до логічних семінарів. У та -
кий спосіб ре дакція дає мож ливість ши ро ким ко лам соціологів постійно бути в
курсі новітніх подій і тен денцій на уко во го жит тя і бра ти участь в об го во ренні
ак ту аль них про блем соціології й на галь них соціаль них про блем су час но го свi -
ту. Публіку ю чи на своїх сторінках роз роб лені в соціології те о ре тичні й ме то до -
логічні по гля ди, підхо ди, кон цепції, ча со пис відкри ває пе ред чи та ча ми ши ро ку
па но ра му ста ну су час ної соціологічної дум ки, за без пе чу ю чи зв’я зок між віт чиз -
ня ною і світо вою соціологією і підви щу ю чи за галь ний рівень ко лек тив но го
інте лек ту укр аїнської соціології.

На под я ку за слу го ву ють усі, хто ак тив но сприяє ви ко нан ню бла го род ної
місії ча со пи су й удос ко на лен ню його діяль ності, — ре дакція, ре дакційна колеґія, 
ав то ри, вдум ливі й не бай дужі чи тачі, ви мог ливі ре цен зен ти, всі, хто ба чить у
ньо му свою три бу ну і для кого він є дже ре лом відо мос тей про новітні на укові
до сяг нен ня.

Ба жа ю чи ча со пи су успіхів у здійсненні його місії, вис ло ви мо надію, що він і
далі сти му лю ва ти ме укр аїнських соціологів до роз ши рен ня на уко во го кру го зо -
ру, вдос ко на лен ня на ви чок інте лек ту аль ної діяль ності та підви щен ня те о ре тич -
ної й ме то до логічної куль ту ри досліджень, орієнту ва ти ме їх на кри тич не й
об’єктив не досліджен ня соціаль но го жит тя. Сподіваємося, що ча со пис і над алі
за без пе чу ва ти ме дос туп гро ма дськості до до сяг нень соціологічної дум ки Украї -
ни, ство рю ва ти ме спри ят ли ву твор чу ат мос фе ру для відкри то го, доб ро зич ли -
во го й ко рек тно го обміну дум ка ми між соціоло га ми різних те о ре тич них на -
прямів, для ве ден ня діало гу між соціоло га ми і пред став ни ка ми інших суспіль -
них наук для об го во рен ня гос трих соціаль них про блем із ме тою роз бу до ви су -
час но го гу ман но го й де мок ра тич но го укр аїнсько го суспільства.

КИРИЛО ГРИЩЕНКО,
уче ний сек ре тар Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

АНДРІЙ МАЛЮК,
на уко вий співробітник Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
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З на го ди 10-ліття ча со пи су


