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Вітаємо
Во ло ди ми ра Са муї ло ви ча Ма гу на!1

Се ред за кор дон них соціологів, котрі відігра ли знач ну роль у ста нов ленні
та роз вит ку укр аїнської соціології, чільне місце на ле жить завіду ва чеві сек то -
ру досліджень осо бис тості Інсти ту ту соціології РАН Во ло ди ми рові Ма гу ну.
Його нинішній ювілей — це важ ли ва подія і в житті укр аїнської соціологічної
спільно ти, в яко му Во ло ди мир Ма гун ба га то років бере ак тив ну участь. Ми
знаємо його як блис ку чо го до повідача і мо де ра то ра секцій на на ших на уко вих 
кон фе ренціях. Ми сте жи мо за його публікаціями у міжна род них ви дан нях,
не одно ра зо во він дру ку вав ся в на шо му ча со пи су та в мо ног рафіях, ви да них в
Україні. Але все це ли шень фор мальні по каз ни ки на у ко вої співпраці.

Го лов не — це фун да мен тальні про ек ти, в реалізації яких Во ло ди мир
Ма гун ба га то років співпра цю вав з укр аїнськи ми соціоло га ми. У да лекі
80-ті роки ми ну ло го століття він по чав здійсню ва ти досліджен ня життєвих
до ма гань мо лоді. Ми раз ом роз по чи на ли це досліджен ня в Україні. А потім
він ініціював порівняль не російсько-укр аїнське досліджен ня, ба га торічний
досвід яко го дістав відоб ра жен ня у книзі “Ре во люція до ма гань”. Вже у
нинішньо му столітті саме Во ло ди мир Ма гун став ініціато ром і на тхнен ни -
ком приєднан ня Украї ни до “Євро пе йсько го соціаль но го досліджен ня”, ре -
зуль та ти п’ять ох хвиль яко го (від 2004-го до 2013 року) вик ла де но в чис лен -
них мо ног рафіях і стат тях.

У центрі ува ги Ма гу на і співробітників його сек то ру пе ре бу ва ють цін -
нісні ас пек ти соціаль них змін. Його публікації з цієї теми доб ре відомі укр а -
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1 Фото зроб ле но у червні 2012 року в Берліні про фе со ром соціології Афінсько го
універ си те ту То ма сом Ма лу та сом (Thomas Maloutas).



їн ським фахівцям. У фізиків є дуже пре стиж на премія, що її вру ча ють за
 най краще обґрун ту ван ня фізич ної теорії у на уковій статті. Якби таку пре -
мію вру ча ли соціоло гам, пе ре дусім на неї за слу го ву вав би Во ло ди мир Ма -
гун. Його публікації вирізняє на про чуд ви со ка куль ту ра обґрун ту ван ня те о -
ре тич них ідей. Ідеть ся про чіткість виз на чень, про ґрун товність те о ре тич ної
опе раціоналізації, про послідов ний аналіз емпірич них да них із ви ко рис тан -
ням ре ле ван тних ста тис тич них про це дур. У цьо му кон тексті кож ну стат тю
Во ло ди ми ра Ма гу на мож на роз гля да ти як взірець ро бо ти, ви ко на ної в цьо -
му кла сич но му жанрі на уко вих публікацій.

Коли віта ють ювілярів, за зви чай го во рять не тільки про їхні на укові до -
сяг нен ня, а й про людські якості. Во ло ди мир Ма гун — лю ди на при нци по ва,
цілес пря мо ва на, він уміє послідов но об сто ю ва ти свої по гля ди та при нци пи.
Час то ці риси поєдну ють ся із жо рстким став лен ням до лю дей, із чес то люб -
ністю й на ма ган ням на в’я зу ва ти влас ну по зицію на вко лишнім. Але все це
жод ною мірою не сто сується ювіляра. У рідкісних, але щас ли вих ви пад ках,
сила і твердість лю дсько го духу поєдну ють ся із доб ро зич ливістю, праг нен -
ням в усьо му до по ма га ти ближнім, підтри му ва ти їх у скрутні часи. Саме та -
ке “щас ли ве” поєднан ня лю дських якос тей влас ти ве Во ло ди ми рові Магуну.

Віта ю чи на шо го російсько го колеґу з ювілеєм, ми бажаємо йому но вих
твор чих зльотів, а собі — дов гих років плідної на уко вої співпраці та підне се -
но го лю дсько го спілку ван ня із Во ло ди ми ром Ма гу ном.

Від імені Інсти ту ту соціології НАН Украї ни,
 Соціологічної асоціації Украї ни

Го лов ний ре дак тор ча со пи су “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг”
ЄВГЕН ГОЛОВАХА

Во ло ди мир Ма гун з дру жи ною Мар га ри тою Жам кочь ян та Євге ном Го ло ва хою
на кон фе ренції Євро пе йсько го на уко во го фон ду у Страс бурзі 
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