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Сло во го лов них ре дак торів

Ча со пи сові “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” — 20 років! І хоча
офіційно він був зареєстро ва ний у 1997 році, пер ше чис ло було опубліко ва -
но на по чат ку 1998 року. А якщо вра ху ва ти періодичність ви дан ня (чо ти ри
но ме ри на рік), саме нинішній № 4 2017 року є ювілей ним. З цією зна мен -
ною подією ми і вітаємо чи тачів, ав торів, членів ред ко леґії, ре цен зентів і
спів робітників ча со пи су.

Док лад но про двад ця тилітню історію ча со пи су із пе ре ра ху ван ням усіх,
хто був при чет ний до його ви дан ня, на пи са ли в цьо му числі наші колеґи з
відділу історії та теорії соціології Інсти ту ту соціології НАН Украї ни. Тому
наше за вдан ня в ювілей но му слові знач но спрос ти ло ся. Відзна чи мо лише
на й важ ливіші, на наш по гляд, ас пек ти ви дан ня пер шо го в Україні ака -
демічно го соціологічно го ча со пи су. Ясна річ, він не на ро див ся “на по рож -
ньо му місці”. Чи ма ло у нашій ака демічній спільноті було зроб ле но для того,
щоб від пер ших но мерів ча со пи су в ньо му за без пе чу ва ти не обхідний на уко -
вий рівень, а та кож дот ри му ва ти ся ви со ких ви дав ни чих стан дартів. Уже
в період ро бо ти відділен ня соціології Інсти ту ту філо софії АН УРСР  ви -
ходив дру ком ча со пис “Філо со фська і соціологічна дум ка”, го лов ний ре дак -
тор яко го Юрій При люк приділяв особ ли ву ува гу соціологічній скла довій
діяль ності цьо го ака демічно го ви дан ня. А коли 1990 року було ство ре но
Інсти тут соціології НАН Украї ни, ча со пис “Філо со фська і соціологічна
дум ка” став тієї три бу ною, з якої соціоло ги звер та ли ся не тільки до своїх
колеґ, а й до ши ро кої гро ма дськості.

Утім, ака демічна тра диція така, що ко жен інсти тут НАН Украї ни має на
при кладі влас но го ча со пи су де мо нстру ва ти су час ний стан тієї на уки, за роз -
ви ток якої він відповідаль ний. І хоча у 90-ті роки ми ну ло го століття були
кон че об ме жені ма теріальні ре сур си для ство рен ня й підтри ман ня жит -
тєдіяль ності ака демічно го ча со пи су, ди рекція і Вче на рада Інсти ту ту со -
ціології 1997 року ухва ли ли рішен ня про ство рен ня влас но го ака демічно го
ви дан ня, до ре дакційної колеґії яко го ввійшли ав то ри тетні українські вчені,
а та кож відомі соціоло ги із ближ ньо го й да ле ко го за рубіжжя. Зав дя ки їм
наш ча со пис сприй ма ють в Україні і за кор до ном як серй оз не ака демічне ви -
дан ня, в яко му публіку ють ся статті і всесвітньо відо мих соціологів, і кра щих 
вітчиз ня них фахівців, і найбільш та ла но ви тих мо ло дих уче них. А той факт,
що за двад цять років існу ван ня жур на лу жод но го разу не по ру шу вав ся
графік ви дан ня і ми за вжди ви ко ну ва ли свої зо бов ’я зан ня пе ред пе ре дплат -
ни ка ми й ав то ра ми ча со пи су, свідчить про відповідаль не став лен ня ко лек -
ти ву ре дакції до своєї ро бо ти не лише у змісто во му, а й в організаційно му
плані.
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Хо че мо на го ло си ти ще один важ ли вий ас пект на шої діяль ності. Оскіль -
ки ча со пис є ви дан ням ака демічно го інсти ту ту, у співробітників інсти ту ту є
не тільки пра во, а й об ов’я зок публіку ва ти свої на укові праці саме у своєму
жур налі. Однак це ніколи не об ме жу ва ло мож ли вос тей для публікації ста -
тей на ших колеґ, котрі пра цю ють у сфері вик ла дан ня і прак ти ки соціо -
логічних досліджень. Го лов ним кри теріям для нас за вжди був один — на у -
ко вий рівень ро бо ти і якість підго тов ки тек сту. Сподівай мо ся, цей кри терій
за ли шить ся вирішаль ним і в май бут ньо му, хоч би хто у пер спек тиві очо лив
ко лек тив ча со пи су.

Як го ловні ре дак то ри із двад ця тилітнім ста жем ми хо че мо не тільки
привітати всіх при чет них до на шої спра ви, а й щиро под я ку ва ти спів ро -
бітни кам ча со пи су, чле нам ред ко леґії, ав то рам і чи та чам, які стільки років
були раз ом з нами, спільни ми зу сил ля ми підтри му ю чи на уко вий рівень й
ака демічний дух ча со пи су, який, ми впев нені, і в под аль шо му слу гу ва ти ме
роз крит тю твор чо го по тенціалу та ла но ви тих ав торів, інтеґрації на шої со -
ціологічної спільно ти, озна йом лен ню укр аїнських соціологів із кра щи ми
до сяг нен ня ми світо вої соціології, підви щен ню стан дартів на уко вих пуб -
лікацій та роз вит ку соціологічної теорії і прак ти ки.

ВАЛЕРІЙ ВОРОНА
ЄВГЕН ГОЛОВАХА
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