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Ша нов ний чи та чу!

Ча со пис “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” ми ну ло го року відзна -
чив 20-річчя з часу за сну ван ня і ви хо ду пер шо го чис ла у 1998 році. За двад -
цять років існу ван ня і публікаційної ак тив ності наш жур нал по пра ву утвер -
див ся як провідний ака демічний ча со пис вітчиз ня ної соціологічної спіль -
но ти і, за оцінкою ба гать ох на ших за рубіжних колеґ, як один із кра щих про -
фесійних соціологічних жур налів на те ри торії ко лиш ньо го СРСР.

За жур на лом, як і будь-яки ми ініціати ва ми, за вжди сто ять люди. Не лег -
кий шлях про фесійно го виз нан ня і реґулярні ви пус ки жур на лу в  перма -
нентно склад них об ста ви нах існу ван ня вітчиз ня ної на уки за га лом і со ціо -
логії зок ре ма за без пе чу ва ли ся са мовідда ною, твор чою та ви со коп ро фе сій -
ною ро бо тою всьо го ко лек ти ву ча со пи су, його ред ко леґії та го лов них ре дак -
то рів — В.М.Во ро ни і Є.І.Го ло ва хи. У скрутні часи жур нал за вжди зна хо див
дружнє пле че підтрим ки з боку на ших колеґ М.М.Чу ри ло ва і В.І.Па ніотто, а
та кож про фесійну учас ниць ку до по мо гу всієї соціологічної спіль но ти.

На у кові публікації жур на лу за ці роки не лише відоб ра жа ють за галь ну
кар ти ну склад ної ди наміки транс фор маційно го роз вит ку на шо го су спіль -
ства, а й віддзер ка лю ють про цес інсти туціональ но го фор му ван ня, про фе -
сійно го ста нов лен ня і суспільно го виз нан ня са мої вітчиз ня ної соціологічної 
на уки. Про те жур нал не лише зрос тав і фор му вав ся раз ом із укр аїнською
соціологією — знач ною мірою він спри яв її на уко во му роз вит ку та сти му лю -
вав її про фесійне утвер джен ня.

Нинішній період роз вит ку вітчиз ня ної соціологічної на уки по зна че ний
но ви ми за вдан ня ми та вик ли ка ми, се ред яких — на пру же на ро бо та на шля ху 
до міжна род но го виз нан ня до робків і без пе реч них до сяг нень укр аїнської
соціології, ак тив не увіход жен ня у світову соціологічну спільно ту, інтен сив -
ний роз ви ток дослідниць ких кон тактів і співпраці із за рубіжни ми колеґами. 
Важ ли ва роль у цій міжна родній ар ти ку ляції влас но го дослідниць ко го го -
ло су на ле жить і на шо му жур на лові. Відповідно і сам жур нал, його струк ту ра 
та пред став ниць кий фор мат, зок ре ма че рез веб-сайт в українській, росій -
ській та ан гло мовній версіях, бу дуть зміню ва ти ся відповідно до стан дартів і
прак тик провідних світо вих ака демічних ви дань у га лузі соціології.

Одна че ре дакційна політика жур на лу за ли ша ти меть ся у своїх го лов них
при нци пах незмінною — зорієнто ва ною на на й вищі про фесійні стан дар ти
щодо якості публікацій. Так само незмінною є й мета жур на лу — спри я ти
роз вит кові соціологічно го знан ня й на уко вої ек спер ти зи че рез публікацію
провідних ста тей та висвітлен ня ре зуль татів досліджень соціаль них про -
блем та про цесів, новітніх ме то до логічних та емпірич них знахідок вітчиз ня -
них та за рубіжних соціологів, ак ту аль них те о ре тич них роз ро бок су час ної
соціології.

Ко лек тив жур на лу з його онов ле ною ре дакційною струк ту рою та ре -
дакційним керівниц твом дбай ли во зберіга ти муть ви со ку про фесійну ре пу -
тацію жур на лу, здо бу ту за цей період ве ли кою мірою за вдя ки са мовідданій
творчій праці Є.І.Го ло ва хи як го лов но го ре дак то ра ча со пи су, і над алі роз ви -
ва ти муть його кращі ака демічні тра диції. Ми по кла да ти ме мось на без цін -
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ний про фесійний досвід на ших колеґ, зок ре ма і Євге на Іва но ви ча, які за ли -
ша ють ся в ред ко леґії й раз ом з но ви ми її чле на ми пра цю ва ти муть за для
реалізації амбітних планів жур на лу та до сяг нен ня но вих го ри зонтів роз вит -
ку вітчиз ня ної соціології.

Жур нал і над алі підтри му ва ти ме свій ста тус вільної за галь но національ -
ної ака демічної плат фор ми для пре зен тації досліджень, обміну ду мок та
 живих дис кусій в меж ах вітчиз ня ної соціологічної спільно ти. Ми ви со ко
цінуємо нашу співпра цю з Соціологічною асоціацією Украї ни і над алі бу де -
мо висвітлю ва ти на сторінках жур на лу важ ливі ака демічні події та на укові
за хо ди на національ но му та міжна род но му рівнях, зок ре ма її ко мунікацію та 
співпра цю зі світо вим соціологічним співто ва рис твом. Вод но час ми та кож
сподіваємося на підтрим ку і твор чу до по мо гу ви дан ню з боку на ших колеґ.
Ми, як за вжди, чекаємо Ва ших ціка вих ста тей та ак ту аль них ма теріалів для
публікації.

Наш жур нал ство ре но соціоло га ми як ака демічне ви дан ня, але він від
са мо го по чат ку за мис лю вав ся як ад ре со ва ний не лише до про фесійних
соціологів. Адже су час ни ми тен денціями роз вит ку соціологічно го знан ня є
міждис циплінарні син те зи, а та кож ак ту алізація фор матів публічної соціо -
логії як ек спер тно го знан ня гро ма дя нсько го суспільства. Ці тен денції діста -
ють відоб ра жен ня на сторінках ча со пи су. Зок ре ма ми ну ло го року ми пуб -
ліку ва ли ма теріали серії круг лих ек спер тних столів та об го во рень з ак ту аль -
них пи тань транс фор мації на шо го суспільства. Ми й над алі пра цю ва ти ме мо
в цьо му на прямі, дба ю чи про підви щен ня про фесійної спро мож ності віт -
чиз ня ної ек спер тної спільно ти та роз ви ток соціологічної куль ту ри на шо го
суспільства.

Ми сподіваємось, що онов ле ний жур нал, пе ред ко лек ти вом яко го сто -
ять нові творчі та про фесійні за вдан ня, і над алі у своїй ро боті та публікаціях
за ли ша ти меть ся ціка вим і ак ту аль ним для на ших чи тачів — колеґ-со ціо -
логів і всіх, кому не бай дужі про бле ми і пи тан ня су час но го роз вит ку су -
спільства.

Отже, чи тай те, за мис люй тесь, пишіть до нас!

Го ловні ре дак то ри жур на лу
док тор еко номічних наук ака демік НАН Украї ни ВАЛЕРІЙ ВОРОНА

док тор соціологічних наук ВІКТОР СТЕПАНЕНКО
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