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НА ЖУРНАЛ
«УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ»
Крок 1. Заповніть розбірливо всі поля пропонованої заявки, чітко вкажіть ту
адресу, за якою Ви бажаєте отримувати журнал.
Крок 2. Відправте заповнену заявку поштою (за адресою: 01011, Київ, вул. Панаса Мирного, 26, оф. 211 (блок А), редакція журналу «Український соціум»), або по
e-mail: ukr_soc@email.ua;, або по факсу (044) 501-50-76: 280-83-05. По одержанні
заявки Вам буде вислано рахунок на заявлену кількість номерів журналу.
Крок 3. Оплатіть рахунок і надішліть в редакцію поштою чи по факсу копію
квитанції про оплату.
По отриманні цього підтвердження про оплату Вам будуть надіслані відповідні
номери журналу.
Планована ціна одного номера на 2011 р.: 25 грн. – в редакції, 30 грн. – з розсилом поштою.
Як отримати журнал?
Журнал відправляється з Києва рекомендованим відправленням (бандероль).
Пошта доставить Вам журнал за вказаною Вами адресою. Така система доставки
гарантує отримання.
Ви завжди можете уточнити будь-які питання, пов’язані з передплатою на
журнал «Український соціум»,
за телефоном 8 (044) 280-83-05
та e-mail: ukr_soc@email.ua;
Ви можете також отримати й оплатити журнал безпосередньо в редакції за адресою: 01011, Київ, вул. Панаса Мирного, 26, оф. 211 (блок А).
У редакції можна придбати номери журналу, видані раніше.
Заявка на оформлення
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ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ,
ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІ
«УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ»
Редакція журналу «Український соціум» запрошує до співпраці вчених,
викладачів, аспірантів, спеціалістів у галузі, соціології, економіки, соціальної
психології, управління та політичних наук і приймає до розгляду оригінальні і цінні
з наукової точки зору матеріали, що відповідають концепції журналу і тематичній
спрямованості однієї з рубрик («Соціологія», «Економіка», «Політика», «Соціальна
політика», «Наукове життя: події, факти, відгуки»).
Статті приймаються в роздрукованому вигляді та на електронних носіях у
файлах формату редактора Microsoft Word або надіслані електронною поштою.
Рисунки (графіки, діаграми) виконуються за допомогою стандартного програмного
забезпечення. Текст має бути набраний 13-м чи 14-м кеглем з інтервалом 1,5 зі
стандартними полями. Обсяг матеріалу за такого формату – 8–16 сторінок (до 30
тис. знаків з пробілами).
Кожна стаття повинна мати код «УДК» (вгорі ліворуч перед прізвищем автора).
Стаття повинна містити такі необхідні елементи, як постановка проблеми, аналіз
останніх досліджень і публікацій, постановка мети і завдань, виклад основного
змісту дослідження і отриманих результатів, висновки і перспективи подальших
розвідок у цьому напрямі. У статті обов’язкові посилання на використані чи цитовані
джерела. Оформлення списку використаних джерел здійснюється відповідно до
зразків, затверджених ВАКУ (див. Бюлетень вищої атестаційної комісії України. –
2008. – № 3. – С. 9–13 та 2009. – № 5. – С. 26–30).
До тексту обов’язково додаються :
• анотація (українською, російською та англійською мовами) обсягом до
600 знаків (кілька речень) із стислим викладом суті матеріалу та з ключовими
словами;
• авторська довідка (ПІБ повністю, відомості про місце роботи, посаду,
науковий ступінь, вчене звання, поштова та електронна адреси, а також контактні
телефони автора).
Матеріали підлягають внутрішньому рецензуванню, яке здійснюють члени
редколегії – фахівці відповідної галузі. У разі негативної рецензії чи наявності
суттєвих зауважень стаття може бути відхилена чи повернута авторові на
доопрацювання. Редакція залишає за собою право редагувати, скорочувати прийняті
до опублікування матеріали (без викривлень позиції автора).
Кожен автор опублікованого матеріалу отримує безкоштовно 1 примірник
журналу.
Надсилати матеріали за адресою:
Редакція журналу «Український соціум», вул. Панаса Мирного, 26, оф. 502,
м. Київ, 01011. Електронна адреса: ukr_soc@email. Тел. 280-83-05.
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