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“УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ” – 15 РОКІВ

Науковий журнал “Український соціум” святкує одразу два скромних, але вельми знакових ювілеї: 15 років тому (у квітні 2002 р.) вийшов його перший номер, а нині – 60-й!
За час існування журналу відбувся ряд змін: у складі співзасновників; розширився
склад редакційної колегії (з’явилися іноземні члени: Войку Маліна (Німеччина) та Саррачино Франческо (Люксембург)); у зовнішньому вигляді й графічному оформленні
журналу. Проте принципи й ідеї, закладені ініціаторами створення журналу, в цілому
залишаються незмінними: важливість і актуальність проблематики, наукова добросовісність, неупередженість, не кон’юнктурний розрахунок, а виваженість і принциповість оцінок і суджень з найактуальніших питань суспільного життя.
Шістдесят номерів “Українського соціуму” – своєрідний науково-соціологічний
життєпис нашої країни: з виру суспільних подій, з аналізом глибинних суспільних
процесів і явищ. З першого номера – рубрика “Моніторинг громадської думки”. У цій
рубриці з номера в номер публікуються результати соціологічних масових, всеукраїнських, регіональних й експертних опитувань серед різних категорій і прошарків населення України, що постійно і регулярно протягом багатьох років проводяться відділом
моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, ГО “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка” та ГО “Центр “Соціальний моніторинг” у співпраці з багатьма вітчизняними і зарубіжними партнерами з широкого спектра актуальних
суспільних проблем: соціальних, економічних, суспільно-політичних. Нещодавно
з’явилися дві нові рубрики: “Регіональні акценти” та “Погляд соціолога”.
Журнал, незважаючи на чотириразовий вихід на рік, прагне відстежувати важливі
та примітні події в науковому житті країни: їх висвітленню присвячено спеціальний
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ
розділ “Наукове життя: події, факти, відгуки”. Тут вміщуються рецензії на наукові
праці, повідомлення і звіти про наукові заходи (конференції, семінари, наради, конкурси), а також про діяльність Соціологічної асоціації України.
Крім публікації результатів досліджень безпосередньо суспільної практики журнал
систематично звертається до висвітлення питань методики соціологічних досліджень,
їх теоретичних і практичних засад, популяризації інноваційних підходів, пропаганди
кращого зарубіжного та вітчизняного досвіду в цій сфері.
За своєю географією розширилося й коло залучених авторів: з усіх областей України, а також з Великої Британії, Іспанії, Італії, Канади, Кіпру, Російської Федерації,
Словенії, США.
У жовтні 2015 р. журнал “Український соціум” пройшов переатестацію у МОН
України, він входить до Переліку наукових фахових видань України із соціологічних
наук. Наше видання індексується в Google Scholar, реферується в українському реферативному журналі “Джерело” та зареєстровано в таких міжнародних наукометричних
базах даних: з листопада 2014 р. – в Index Copernicus (Польща), з березня 2016 р. – в
Scientific Indexing Services (США). Важливим кроком у популяризації журналу та доробку
його авторів є розміщення електронної версії у фондах Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського, а також на власному сайті: www.ukr-socium.org.ua.
Випуск наукового видання – доволі складна і відповідальна справа. Редколегія і редакція журналу, його авторський актив наполегливо дбають, щоб його змістовне
наповнення достатньо об’єктивно і різнобічно відображало стан українського суспільства, його проблеми та можливі шляхи їх розв’язання.
Редакція вимагає від авторів належного дотримання вимог до змісту та форми наукових публікацій. У діалозі з авторами редакція прагне досягти взаєморозуміння, усунення виявлених недоліків і досягнення належного рівня публікацій. Відмова ж, а таке
не раз трапляється, завжди мотивована і не стає перешкодою в подальшій співпраці.
Місія наукових видань – не тільки публікація та популяризація результатів досліджень та пошуків, але й озброєння суспільства знаннями щодо суспільних процесів,
драйверів розвитку, доказових сценаріїв майбутнього, а також створення умов для відкритих дискусій науковців, у тому числі з гострих суспільно значущих питань.
Редакція журналу “Український соціум” зацікавлена в пошуках молодих, талановитих вчених, розширенні спектру сучасних наукових напрямків досліджень, широкому висвітленні цікавих подій наукового життя, запрошує до співпраці вчених, викладачів, аспірантів, спеціалістів у галузі соціології, економіки, соціальної
психології, управління та політичних наук.
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