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ре дакція, ред ко леґія та ав то ри на уко вих публікацій

УДК 316.2

Анотація

Соціографічний огляд при свя че но ре дакції, ред ко леґії та ав то рам жур на лу
“Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг”. На ве де но ди наміку пер со наль но го
скла ду ре дакції та ре дакційної колеґії, роз поділ вибірки ав торів за кількістю на -
уко вих публікацій. Про а налізо ва но по каз ни ки ци ту ван ня ав торів жур на лу за
да ни ми сис те ми. Найбільш ци то ва ни ми є публікації жур на лу про соціаль ний
капітал, інсти туціональ ний ас пект по стра дя нської соціаль ної транс фор мації 
укр аїнсько го суспільства, соціокуль тур ну іден тифікацію в ньо му, взаємовідно -
си ни між його різни ми соціокуль тур ни ми спільно та ми, реґіоналізм, політичні
про це си та ста нов лен ня гро ма дя нсько го суспільства в Україні. 

Клю чові сло ва: соціологія, теорія, ме то ди, мар ке тинг, жур нал, Украї на

“Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” є пер шим у вітчиз няній історії
все ук р аїнським соціологічним фа хо вим на уко во-те о ре тич ним жур на лом
ака демічно го рівня. Його за сну ва ли ака демічні соціоло ги — на уковці  І н -
ституту соціології НАН Украї ни. З того часу 20 років поспіль цей жур нал
 ви ступає ко ор ди на то ром та організа то ром укр аїнської соціо ло гіч ної спіль -
но ти. 

Щок вар таль ник ство рив єдине ко мунікаційне поле укр аїнської соціо -
логії, що охо пи ло дослідників різних реґіонів, по колінь та на уко вих шкіл.
На його сторінках висвітлю ють ся пе ребіг та ре зуль та ти на уко во го жит тя
соціологічних спільнот Украї ни, інших країн та світу за га лом. Підсум ки
досліджень у на уко вих публікаціях, ре цензії та ано тації книг, пе ре кла ди ак -
ту аль них для Украї ни робіт за рубіжних уче них, повідом лен ня про за хис ти
дис ер тацій та публікації май бутніх дис ер тантів, ма теріали на уко вих фо -
румів, кращі зраз ки на вчаль них про грам, — все своєчас но пре зен тується
зацікав ле ним чи та чам. 

Ча со пис знач ною мірою задає стан дар ти на уко вої соціології в Україні, й
нові ав то ри ви му шені підтя гу ва ти ся до рівня публікацій у ньо му. Са мо дис -
ципліні до пи су вачів щок вар таль ни ка та кож спри я ють ґрун тов на кри ти ка і
по леміка, що періодич но з’яв ля ють ся на його сторінках. 

Жур нал мірою своєї спро мож ності інтеґрує укр аїнську фа хо ву со ціо -
логічну спільно ту у світову соціологічну спільно ту: дру ку ють ся статті за -
рубіжних на уковців, аналізується їхній до ро бок, кра щий до ро бок укр аїн -

196 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2017, 4



ських соціологів із жур на лу у пе ре кладі англійською пре зен тується у ви г ля -
ді ан гло мов них дай джестів. Останніми ро ка ми у щок вар таль ни ку де далі
частіше по ча ли дру ку ва ти ся статті англійською мо вою укр аїнських і за -
рубіжних соціологів. 

Сво го часу функціону ван ня щок вар таль ни ка не одно ра зо во висвітлю ва -
ло ся у спеціаль но йому при свя че них публікаціях [Іва щен ко; Бакіров; Гри -
щен ко, Ма люк, s.a.]. За у ва жу ва ла ся його роль в життєдіяль ності укр аїн -
ської соціологічної спільно ти, роз вит ку соціології в Україні за га лом [Рез -
нік, Резнік, 2004: с. 24; Сте па нен ко, Риб щун, 2009: с. 39; Рыб щун, 2010:
с. 169]. Але в усіх цих ви пад ках не дос тат ньо ува ги приділя ло ся (якщо вза -
галі приділя ло ся) тим, хто влас не вмож лив лю вав вихід у світ жур на лу впро -
довж всіх років його існу ван ня — працівни кам ре дакції, співробітни кам ред -
ко леґії та ав то рам публікацій. Відтак ме тою цьо го соціографічно го огля ду є
спро ба за пов ни ти цю інфор маційну про га ли ну. 

Роз по ча ти вар то із ви токів. Жит тя жур на лу за по чат ко вується із за сну -
ван ня його ре дакції. 4 січня 1998 року на ка зом ди рек то ра Інсти ту ту соціо логії 
НАН Украї ни № 2 ре дакцію жур на лу “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” 
було інкор по ро ва но у струк ту ру цьо го інсти ту ту. Постійний осо бо вий склад
ре дакції склав ся впро довж пер ших років існу ван ня жур на лу (табл. 1). 

Слід відзна чи ти той тя гар відповідаль ності за кож не чис ло щок вар таль -
ни ка, що вий шло дру ком упро довж 20 років, який пе ре бра ли на себе його го -
ловні ре дак то ри В.Во ро на та Є.Го ло ва ха, а та кож відповідаль ний сек ре тар
В.Гло моз да. Го ловні ре дак то ри ге не ру ва ли за галь ну стра тегію роз вит ку та
при нци пи ре дакційної політики жур на лу, опіку ва ли ся ре сур сним за без пе -
чен ням функціону ван ня його. Без пе реч ною за слу гою В.Гло моз ди ста ла
впо ряд ко ваність, зла год женість, ви ко на вська дис ципліна, ви со ка ре зуль та -
тивність ро бо чих взаємодій у ла вах ре дакції, ред ко леґії та ав то рсько го пулу.
Та кож ре зуль та том ре дак то рської праці відповідаль но го сек ре та ря є дот ри -
ман ня ака демічної стилісти ки текстів жур на лу. 

У підго товці стар то вих чи сел жур на лу брали участь за ступ ник го лов -
них ре дак торів В.Жмир, ре дак то ри Л.Бак ла но ва та Г.Моісєєва, мо лод ший
ре дак тор І.Бло ха. Перші кілька років за ступ ни ком го лов них ре дак торів
була О.Іва щен ко, а від 2001 до 2014 року — та кож В.Ма ту се вич.  За ступники
го лов них ре дак торів були відповідаль ни ми за втілен ня ре дак цій ної по літи -
ки жур на лу, ре тель ний відбір ав то рських текстів для публікації відповідно
до жо рстких стан дартів на уко вості. 

На разі вихід чи сел жур на лу за без пе чу ють на уко вий ре дак тор С.Іва щен -
ко (з 1999) та технічний ре дак тор М.Роїк (з 1998), з 2000 року до скла ду ре -
дакції до лу чи ла ся ко рек тор Л.Тю тюн ник. С.Іва щен ко як ек сперт у ца рині
суспіль но- гу манітар них наук відповідає за на уко ву обґрун то ваність пуб -
ліко ва них у жур налі “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” ав то рських
текстів, від по відність їх тра диціям ака демічних ви дань. Авторські ідеї та
арґумен ти уна оч ню ють ся, а тек сти ком по ну ють ся у при ступ но му для чи та -
ча виг ляді зу сил ля ми М.Рої ка — вель ми досвідче но го фахівця у ца рині ком -
п’ю тер них тех но логій, зок ре ма, ком п’ю тер ної графіки та ве рстки. Зраз ко ва
гра мот ність всіх опубліко ва них у щок вар таль ни ку текстів ґрун то ва на на ви -
сокій кваліфікації та не схибній пиль ності ко рек то ра Л.Тю тюн ник. 
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Від 2016 року в складі ре дакції пра цює ре дак тор ан гло мов них пуб -
лікацій О.Мак си мен ко. Її зу сил ля ми ча со пис по сту по во інтеґрується в між -
на род ний ан гло мов ний на уко вий дис курс. Утім, на цьо му шля ху ре дакції,
ред ко леґії та ав то рам жур на лу для по вно го успіху до ве деть ся здо ла ти ще
чи ма ло пе репон. Але за га лом є ва гомі підста ви сподіва ти ся й на цей успіх,
адже сво го часу вже в перші роки існу ван ня ча со пис “Соціологія: теорія, ме -
то ди, мар ке тинг” стрімко зійшов на Олімп соціологічної періоди ки в Ук -
раїні, де впев не но три мається до те пер. 

Не а би я кий чин ник цьо го успіху, а та кож імовірний по тенціал май бут -
ньо го роз вит ку щок вар таль ни ка — осо бо вий склад його ре дакційної колеґії.
Жур нал одра зу стар ту вав із авторитетною ред ко леґією, до якої 1998 року
увійшли відомі фахівці із соціології з Украї ни та інших країн (табл. 2). 

Усі 20 років існу ван ня ча со пи су осно вою ре дакційної колеґії є В.Ба -
кіров, В.Во ло вич, Н.Кос тен ко, С.Макеєв, В.Пи ли пен ко, В.Пол то рак, І.При -
бит ко ва, А.Руч ка, В.Тан чер, В.Хмель ко, М.Чу ри лов та М.Шуль га. Су куп но
ці на уковці свої ми на уко ви ми інте ре са ми та ком пе тен тнос тя ми охоп лю ють
знач ну пред мет ну ца ри ну соціологічної на уки, її різно манітні га лузі та
спеціаль ності. У меж ах цієї ши ро кої ца ри ни вони є без пе реч ни ми ав то ри те -
та ми, здат ни ми про вес ти без по мил ко ву се лекцію та ви со ко якісне ре цен зу -
ван ня ав то рських текстів для публікації в жур налі. 

Від 2000 року у складі ре дакційної колеґії пра цює чільний ек сперт у га -
лузі ком п’ю тер них тех но логій ста тис тич но го аналізу соціологічної інфор -
мації, роз роб ник низ ки версій про грам но го па ке та “ОСА1”, де кан фа куль те -
ту соціології Київсько го національ но го універ си те ту імені Та ра са Шев чен -
ка А.Гор ба чик. Усі ав торські тек сти із ба га то вимірним ста тис тич ним ана -
лізом, перш ніж по тра пи ти до щок вар таль ни ка, про хо дять його су во ре й ре -
тель не ре цен зу ван ня, за підсум ка ми яко го на бу ва ють на леж ної якості й
удос ко на лю ють ся. 

Ра зом із тим жур нал за знав важ ких і без по во рот них втрат в осо бах ав то -
ри тет них членів ред ко леґії Ю.Ле ва ди, Н.Паніної, Ю.Саєнка та В.Ядо ва, які
не до жи ли до його 20-літньо го ювілею. Із пли ном часу лави ред ко леґії по -
пов ню ва ли ся но ви ми співробітни ка ми з чис ла провідних на уковців, що
реп ре зен ту ють різні на пря ми, підхо ди та пред метні ділян ки соціологічної
на уки. Се ред них — О.Виш няк, О.Злобіна, П.Кутуєв, О.Ку цен ко, В.Паніот -
то та ін. Їхній ав то ри тет у меж ах соціологічної спільно ти є за по ру кою утри -
ман ня ліде рських по зицій жур на лу в Україні. 

Але подібно до того, як по лко водці та офіце рський склад армії самі по
собі мало чого варті на полі бою без ря до вих бійців — виш ко ле них і досвідче -
них ве те ранів та не обстріля них і пер спек тив них рек рутів, так і ре дакція з
ред ко леґією жур на лу самі по собі мало що вдіяли б на полі соціологічної
періоди ки без ав торів на уко вих публікацій. Кон тент ча со пи су тво рять ав то -
ри, а ре дакція і ред ко леґія лише при вно сить лад у ше рег про дуктів їхньої
твор чості. Відтак вар то окре мо гля ну ти, хто 20 років поспіль на пов ню вав
тек ста ми чис ла щок вар таль ни ка. 
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1 ОСА — аб ревіату ра від сло вос по лу чен ня “опра цю ван ня соціологічних ан кет”. 
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Аналізо ва на тут вибірка осо бо во го ав то рсько го скла ду по бу до ва на на
основі вра ху ван ня лише публікацій в жур налі у виг ляді на уко вих ста тей,
текстів на уко вих до повідей, публіцис ти ки, соціографії та освітніх ме то дик 
за умо ви, що прізви ща ав торів цих до писів та на зви їх фіґуру ють у змісті
кож но го чис ла. Якщо публікація має співав торів, то вона рівною мірою за -
ра хо ву ва ла ся всім співав то рам. Коли ж ав то рський текст під одним за го -
лов ком опри люд ню ва вся час ти на ми у двох і більше чис лах щок вар таль ни -
ка, його час ти ни фіксу ва ли ся як окремі публікації ав то ра. На томість не
підля га ли аналізу ре цензії на соціологічні ви дан ня, мірку ван ня та роз ду ми 
над ними, міністатті до руб ри ки “Су час ний соціологічний слов ник”, сте -
ног ра ми різних на уко вих за ходів, пе ре дні сло ва до за по чат ку ван ня руб -
рик, ко мен тарі й но тат ки учас ників різних за ходів, лис ти до ре дакції,
інфор мація про кон фе ренції, конґреси, з’їзди, шко ли, “круглі сто ли”, се -
мінари, за хи щені дис ер тації, опри люд нені офіційні до ку мен ти, зок ре ма,
офіційна інфор мація (Пре зи ден та Украї ни, САУ, ВАК та Інсти ту ту соціо -
логії НАН Украї ни та ін.), вітан ня ювілярів, не кро ло ги, інтер в’ю (зок ре ма,
ювілярів та з при во ду ювілеїв), добірки соціологічної бібліографії, рек -
лам на інфор мація в руб риці “На книж ко ву по ли цю”. Інфор маційним дже -
ре лом і підста вою фіксу ван ня та уза галь нен ня всієї не обхідної фак то логії
про ав торів жур на лу ста ли змісти всіх його чи сел за 20 років. На підставі
цієї інфор мації по бу до ва но вибірку ав торів і ди фе ренційо ва но їх за кіль -
кістю публікацій (табл. 3). 

Вибірка ав торів при род но роз ша ро ва на за кількістю опри люд не них
кож ним із них на уко вих публікацій у жур налі. Тен денція цьо го роз ша ру -
ван ня пе ре дба чу ва на: мірою зрос тан ня індивіду аль но го чис ла публікацій
чи сельність ав торів з одна ко вою їх кількістю пе ре важ но змен шу ють ся. У
меж ах підвибірок ав торів з одна ко вою кількістю публікацій цілком про гно -
зо ва но відчут но пре ва лю ють співробітни ки, аспіран ти, док то ран ти й за га -
лом здо бу вачі вче них сту пенів Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, які за
виз на чен ням цьо го сво го ста ту су про сто зо бов ’я зані публіку ва ти ся у періо -
дич но му на уко во му ви данні своєї уста но ви. Але се ред ав торів жур на лу до -
волі помітно при сутні й пред став ни ки інших уста нов, у тому числі за кор -
дон них. Авторський склад щок вар таль ни ка на леж ною мірою все ук р аїн -
ський та інтер національ ний. Це свідчить про відповідний рівень впли во -
вості ча со пи су як у меж ах укр аїнської фа хо вої соціологічної спільно ти, так і
се ред соціологів інших країн. 

У кількісно му вимірі вибірку ста нов лять 473 ав то ри жур на лу, які су -
куп но опри люд ни ли у ньо му 1181 до пис упро довж 20 років. Тоб то за 1 рік
ча со пис у се ред ньо му пре зен ту вав чи та чам при близ но 59 публікацій, що
підля га ли обліку згідно з виз на че ни ми вище кри теріями фор му ван ня ви -
бірки ав торів. Відповідно одне чис ло щок вар таль ни ка в се ред ньо му місти ло 
май же 15 та ких публікацій, а 1 умов ний ав тор із вибірки опри люд нив у жур -
налі в се ред ньо му при близ но 2,5 публікації. Більш як по ло ви ну 20-річно го
на уко во го кон тен ту щок вар таль ни ка про ду ку ва ли ав то ри, котрі публіку ва -
ли ся у ньо му по над 3 рази (рис.). 
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Таб ли ця 3

Роз поділ ав торів жур на лу
 “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг”

за кількістю на уко вих публікацій упро довж 1998–2017 років

Кількість
публікацій Автор

1

В.Абушенко, Л.Аза, Д.Акімов, М.Акулич, Д.Александров, С.Александрова,
Н.Альшевська, Т.Андреєва, Д.Антонович, В.Арбеніна, М.Артюхін, Р.Ахмеров, 
С.Ба бен ко, Г.Бабінський, Є.Ба бо сов, К.Ба бо со ва, В.Бакіров, Н.Баліч, М.Ба ра -
но вський, Т.Бевз, О.Без ру ко ва, О.Білий, О.Бог да но ва, Н.Бой ко, О.Бо ро виць -
ка, О.Бо ро вський, Т.Брік, С.Бро дська, У.Бро мет, І.Бу зо вський, С.Буко,
М.Бу ла те вич, В.Бу ре га, Т.Бу рей чак, О.Бу ро ва, О.Бус лаєва, В.Бут ка люк,
П.Ват сон, В.Вах штайн, М.Ве бер, Х.Вель цель, С.Вов ка нич, В.Во до лазь кий,
С.Вой то вич, В.Вол ков, О.Во ло во до ва, В.Во лох, Т.Во ро пай, Н.Гавріна, М.Га -
лер, О.Га рань, Н.Ге нов, Дж.Гіґлі, С.Глуз ман, Го-Фунг Гунг, Д.Гол дга бер,
Т.Голічен ко, О.Го лов, О.Гор ба чик, К.Гор лях, О.Гра бо вець, В.Грейвс-Третій,
В.Гри га, С.Гри шаєв, Л.Гуд ков, Е.Гугнін, В.Гуляєв, О.Да ни лен ко, К.Да ни ло ва,
Т.Девіс, М.Ден джерфілд, О.Денісова, Л.Ди ме рська-Ци гель ман, В.Дібро ва,
Т.Дієва, Б.Док то ров, А.Дом бро вська, Й.Дреєр, О.Дро жа но ва, З.Дронг, В.Дуб -
ро вський, Ю.Ду кач, О.Дут чак, А.Емірова, М.Енго ва тов, М.Єнін, О.Єрьо мен -
ко, Г.Єрьомічева, О.Єслікова, В.Єхало, П.Єщен ко, О.Жулєньо ва, О.Жуль ке -
вська, К.За гу рський, Д.Заєць, В.За хо жа, В.Звігля нич, В.Зво но вський, К.Зег -
берс, А.Зель ниць кий, Ґ.Зи мель, Й.Зи сельс, Ф.Зна нець кий, Т.Зуб, К.Іва щен -
ко, Е.Ілью ши на, Р.Інґлгарт, В.Іщен ко, О.Ка бач на, Л.Ка ву нен ко, Л.Ка за ке вич,
Ю.Ка лагін, І.Ка менєва, Т.Ка ме нська, М.М.Каміньський, Л.Каніше вська,
О.Ка рась, Г.Кар лсон, О.Кас пе ро вич, С.Катаєв, С.Ка щав це ва, Л.Ке сель ман,
Є.Кєчіна, О.Ки ри лен ко, Д.Кірюхін, О.Ко валь чук, Б.Код жа даш, А.Кор ваць -
кий, Н.Ко ритнікова, М.Кот, А.Крав чен ко, І.Крапіва, О.Кра со вська, М.Кри гер, 
С.Криж ний, В.Ксен зен ко, Т.Кузь мен ко, Т.Кузьо, В.Ку лик, Б.Куль чиць кий,
О.Ку че рен ко, І.Куч ма, І.Ла шук, О.Лев цун, Д.Ле онтьєв, В.Ле хан, Н.Ли сак,
А.Лит вин, І.Лит ви нен ко, К.Литкіна, О.Лич ко вська, Н.Логвінова, О.Лу ка щук, 
І.Ма жак, А.Ма зу рок, І.Ма йструк, Н.Ма йструк, Д.Ма ка рен ко, К.Ма ка рен ко,
І.Ма риніч, А.Марцінків, М.Ма фе солі, І.Ма це вич, М.Мац ке вич, І.Мац ко,
Т.Медіна, І.Мей жис, Р.Мер тон, Ю.Мєлков, Д.Мєрку ло ва, А.Ми рош ни чен ко,
М.Ми халь чен ко, Т.Мосійчук, С.Мос кви чов, О.Мусієздов, І.Наб рус ко, М.На -
вой чик, К.Нас то я ща, М.На у мо ва, А.Не ми ро вська, В.Не ми ро вський, І.Но вак,
П.Но вак, О.Обе рем ко, Т.Ога рен ко, В.Оди нець, А.Осип чук, О.Осіпов,
С.Осмо ло вський, Н.Отріщен ко, Р.Пав лен ко, Я.Па к ульський, О.Пас ха вер,
Н.Пат лас, О.Па хо лок, Ж.Пей шо ту, А.Пи пич, Д.Пи ро го ва, С.Пи рож ков,
О.Пла хотнік, О.По бе даш, Г.По ве щен ко, А.Пог реб няк, В.Погрібна, А.По лесьє, 
Ю.По ля ко ва, Б.По ля руш, С.По тоць ка, А.Про но за, О.Прос ку ря ко ва,
Е.О.Райт, Д.Ран цев-Сікора, С.Редькіна, І.А.Рід, О.Ро го жин, І.Рож ко ва,
В.Саб лук, С.Са вос кул, Р.Сав чи нська, Р.Сав чук, Д.Сай, М.Са ка да, Р.Сал мор -
бе ко ва, С.Сальнікова, Ю.Сапєлкін, О.Са пелкіна, Н.Сап па, С.Свис ту нов,
О.Се маш ко, Р.Се ме нська, Л.Сем ко, Т.Сен чен ко ва, Г.Скрип ник, Н.Слю са ре в -
ський, Б.Слю щи нський, І.Со ко ло вський, Л.Со ку ря нська, А.Сол нишкіна,
С.Со лодь ко, Б.Соль ча ник, І.Со су но ва, Л.Со хань, Ю.Стик, Ю.Таньківська,
О.Та ра но ва, Н.Та ра па то ва, М.Ти тар чук, О.Ти хо нов, Ч.Тилі, І.Тітар, В.То ка -
рєва, Н.Тол стих, Ж.То щен ко, К.Тяг ло, В.Удо ви чен ко, Р.Утц, Р.Фар нен,
Н.Фе до рен ко, Л.Фінкель, Г.Фірко вська-Ман ке вич, Н.Ха йоз, С.Ха му то вська,
Н.Хей мец, К.Хер пфер, С.Хут ка, Д.Хут кий, В.Циба, І.Ча пська, Ш.Чарнік,
І.Чер но ва, Ю.Че хо вий, С.Ша вель, М.Ша ба но ва, Д.Шакін, К.Шалаєва,
Ю.Шахін, І.Ше вель, Я.Шир мер, А.Школьніков, С.Шос так, М.Шуд ря,
М.Щер бак, С.Щер бак, С.Щуд ло, Л.Юржен ко, М.Яко вен ко, М.Янось-Крес ло,
Н.Ячна, В.Ящен ко
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Кількість
публікацій Автор

2

В.Ба лу шок, Є.Боль шов, Н.Бу со ва, С.Вайт, С.Ви нос ла вська, О.Во ля нська,
Е.Гелпі, Ґ.Ген тшель, Д.Гер чанівський, Б.Го лов ко, О.Гон ча рук, С.Гру ше вська,
Р.Гутієрес, К.Джор да но, І.Доб рон ра во ва, Г.До м аньський, Т.За го род нюк, В.За -
хар чук, О.Іва нен ко, О.Ка ревіна, М.Клоч ко, І.Ко лодій, І.Кон, Л.Кон дра тик,
С.Ко ноп лиць кий, А.Куп цов, В.Ку че рен ко, Ю.Ле ва да, В.Ле о нов, Н.Ли си ця,
С.Літвінов, А.Ло ба но ва, В.Лу ка щук, Л.Ляпіна, В.Ма гун, І.Ма йстрен ко, О.Мак -
си мен ко, А.Мар ти нов, М.Мяг ков, А.Овча ров, О.Пань ко ва, А.Пігіда, Н.По го -
ріла, В.По го сян, Б.По добнік, В.Под ши валкіна, О.Риб щун, Т.Руд ниць ка, А.Руч -
ка, А.Ряб чук, Л.Ря за но ва, Ю.Свєжен це ва, Ю.Се ре да, С.Сту ка ло, М.Си до ров,
Г.Со ко ло ва, П.Та маш, Г.Та ра нюк, С.Устич, Я.П.Це лер, В.Че пак, В.Чиг рин,
В.Чор но во лен ко, А.Ша тохін, О.Швач ко, Г.Штай нер, О.Юрен ко, О.Якубін

3

Дж.Александер, Л.Амджадін, Ю.Бо ро дя нський, Ф.Вел тер, О.Виш няк, В.Во -
ло вич, М.Гац ков, І.Го ло ва ха-Хікс, Р.Гоч, К.Гри щен ко, А.До ма ра нська, О.Дон -
чен ко, А.Епштейн, М.Єлей ко, М.Кух та, Т.Нікітіна, В.Ніколаєнко, Л.Ніко -
лаєнко, М.Па ра щевін, О.Пет ров, О.Пи пич, В.Піддуб ний, В.Под мар ков, О.Ро -
вен чак, Д.Смол бо ун, Ю.Со ро ка, І.Со хань, Ж.Трос та но вський, М.Хініч, Н.Хо -
дорівська, М.Чу ри лов, В.Щер би на, А.Яко вен ко

4

С.Бар ма то ва, І.Ва лер стайн, В.Во ро на, О.Демків, О.Іван ко ва-Сте цюк, Н.Іса -
ко ва, Е.Клюєнко, Г.Кор жов, Б.Мах, Б.На гор ний, О.Нель га, В.Оссо вський,
Ю.Пав лен ко, А.Пат ра ко ва, Ю.При ва лов, І.Ру щен ко, В.Се ре да, К.Слом чи -
нський, Н.Со болєва, О.Стрель ник, В.Су сак, К.Хей мен, Ю.Чер нець кий,
Ю.Яко вен ко, К.Яніцька

5

К.Батаєва, А.Бова, І.Гав ри лен ко, К.Гац ко ва (Урсу лен ко), В.За бо ро вський,
С.Кан дри чин, М.Кон, І.Ко но нов, Т.Лю би ва (Те лич ко), Л.Ма лиш, І.Мар ти -
нюк, В.Ма ту се вич, О.Нек ра со ва, Н.Отреш ко, Ю.Са вельєв, О.Су сська, В.Ти -
хо но вич, Н.Хар чен ко, Н.Чер ниш, М.Шуль га

6
В.Ка за ков, Н.Лавріне нко, Д.Лейн, А.Мель ни ков, П.Орде шук, В.Пол то рак,
Р.Шуль га

7
А.Арсеєнко, В.Євтух, О.Злобіна, М.Міщен ко, С.Окса мит на, Ю.Пач ко вський,
Л.Ско ко ва, О.Стегній, В.Су ко ва та, Г.Че пур ко (Міман ду со ва)

8 Л.Бев зен ко, А.Гор ба чик, А.Зоткін, О.Іва щен ко, В.Пи ли пен ко, В.Та ра сен ко

9
В.Го ро дя нен ко, Н.Ко валіско, А.Ма люк, Т.Пет ру ши на (Єфре мен ко), І.По по -
ва, О.Рах ма нов, В.Сте па нен ко, Є.Суї мен ко

10 В.Ко роль ко

11 О.Ку цен ко, В.Паніотто, Ю.Саєнко, В.Танчер

12 Н.Паніна, В.Хмель ко, О.Шуль га

13 В.Резнік

14 П.Кутуєв, О.Резнік, О.Си мон чук

15 С.Макеєв

16 Н.Кос тен ко

19 С.Дембіцький

20 І.При бит ко ва

21 В.Бур ла чук

29 Є.Го ло ва ха
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Закінчен ня табл. 3



Рис. До ро бок ав торів жур на лу “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг”
із різною кількістю на уко вих публікацій у ньо му у 1998–2017 ро ках

(% до N = 1181)

Цей факт дає підста ви при пус ти ти, що жур нал згур ту вав дов ко ла себе
відда них ав торів, які вва жа ють за честь пре зен ту ва ти саме в ньо му ре зуль та -
ти своїх на уко вих розвідок. Вип ро бу вані постійні ав то ри — за по ру ка і чин -
ник ліде рських по зицій ча со пи су в Україні. З іншо го боку, цей ав то рський
пул не є за кри тою кас тою, бо жур нал відкри тий для всіх ав торів із серй оз -
ним на уко вим до роб ком і го то вий пред став ля ти їх ши ро ко му на уко во му за -
га лу. Тож ав торів 1–3 на уко вих публікацій у жур налі мож на час тко во роз -
гля да ти як по тенційних постійних його ав торів у май бут ньо му. 

Зреш тою вар то побіжно роз гля ну ти, яка на уко ва про бле ма ти ка, що її
роз роб ля ють ав то ри публікацій у жур налі “Соціологія: теорія, ме то ди, мар -
ке тинг”, має найбільший ре зо нанс у чи таць ких ко лах. Для цьо го мож на ско -
рис та ти ся по каз ни ка ми ци ту ван ня ста тей ча со пи су. Такі по каз ни ки надає
Google Scholar — вільна дос туп на по шу ко ва сис те ма, що ав то ма тич но від -
сте жує, фіксує й об ра хо вує по си лан ня на ав торські статті (табл. 4). 

Таб ли ця 4

Ци ту ван ня на уко вих ста тей жур на лу
“Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” у вимірі Google Scholar

(ста ном на 15.38 за київським ча сом 13 жов тня 2017 року)*

Автор або
співав то ри Наз ва статті

Рік/
чис ло

жур на лу

Кіль -
кість по -
си лань

О.Демків Соціаль ний капітал: те о ре тичні за са ди
досліджен ня та опе раціональні па ра мет ри 2004/4 113

Є.Го ло ва ха,
Н.Паніна

Пос тра дя нська деінсти туціоналізація і ста -
нов лен ня но вих соціаль них інсти тутів в
укр аїнсько му суспільстві

2001/4 97

Є.Го ло ва ха,
Н.Паніна

Основні ета пи і тен денції транс фор мації
укр аїнсько го суспільства: від пе ре бу до ви
до “по ма ран че вої ре во люції”

2006/3 96

Н.Слю са ре вський Суб куль ту ра як об’єкт досліджен ня 2002/3 81

Н.Паніна
Мо лодь Украї ни: струк ту ра ціннос тей,
соціаль не са мо по чут тя та мо раль но-пси хо -
логічний стан за умов то таль ної аномії

2001/1 77
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23,7

19,9

38,5

17,9

Доробок авторів  
1 наукової публікації

Доробок авторів 
2–3 наукових публікацій

Доробок авторів  
4–10 наукових публікацій

Доробок авторів понад 
10 наукових публікацій



Автор або
співав то ри Наз ва статті

Рік/
чис ло

жур на лу

Кіль -
кість по -
си лань

В.Сте па нен ко
Соціаль ний капітал у соціологічній пер -
спек тиві: те о ре ти ко-ме то до логічні ас пек ти
досліджен ня

2004/2 72

В.Во ло вич Бо ло нський про цес і нова па ра диг ма освіти 
в Україні 2004/4 64

С.Макеєв Соціальні інсти ту ти: кла сичні тлу ма чен ня
й су часні підхо ди до вив чен ня 2003/4 52

І.При бит ко ва

Тру дові міґран ти у соціальній ієрархії
 українського суспільства: ста тусні по зиції,
цінності, життєві стра тегії, стиль і спосіб
жит тя

2003/1 50

Е.Гугнін, В.Че пак Фе но мен соціаль но го капіталу 2001/1 48

О.Стегній Реґіональ ний чин ник роз вит ку політич ної
куль ту ри на се лен ня Украї ни 2005/3 45

Н.Паніна
Чин ни ки національ ної іден тич ності, то ле -
ран тності, ксе но фобії та ан ти семітиз му в
су часній Україні

2005/4 42

Н.Кос тен ко Куль турні іден тич ності: пе ре тво рен ня і
виз нан ня 2001/4 37

М.Шуль га Ета пи ста нов лен ня політич ної еліти в
Україні в роки не за леж ності 2006/4 35

С.Ко ноп лиць кий Сітьові співто ва рис тва як об’єкт
соціологічно го аналізу 2004/3 35

В.Пол то рак Політич ний мар ке тинг та організація ви -
бор чих кам паній 2002/1 33

О.Швач ко То ле рантність як пси хо ло го-соціаль ний
фе но мен 2001/2 31

Дж.Александер Па ра док си гро ма дя нсько го суспільства 1999/1 31

О.Демків Кон цепція гру по во го соціаль но го капіталу
та її адап тація до вітчиз ня них умов 2005/4 30

В.Сте па нен ко Ґло баль не гро ма дя нське суспільство: кон -
цеп ту алізації чи по стко муністичні варіації 2005/2 30

Л.Бев зен ко Зміст життєвого успіху: соціаль но-куль ту -
ро логічний ас пект 2000/1 30

* Ре жим дос ту пу: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ut5rvpEAAAAJ&hl=uk

Се ред по ру ше них у жур налі тем на укові кола найбільше поціно ву ють
про бле ма ти ку соціаль но го капіталу, інсти туціональ но го ас пек ту  постра -
дян ської соціаль ної транс фор мації укр аїнсько го суспільства, соціокуль тур -
ної іден тифікації у ньо му, взаємовідно син між різни ми соціокуль тур ни ми
спіль но та ми його, реґіоналізму, політич них про цесів та ста нов лен ня гро ма -
дя нсько го суспільства в Україні. Заз на че на про бле ма ти ка має не а би я ку
соціаль ну ак ту альність в су час но му укр аїнсько му суспільстві. Її роз роб лен -
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Закінчен ня табл. 4



ня в жур налі свідчить, що він по вною мірою реалізує функцію на уко вої реф -
лексії суспільно го роз вит ку Украї ни. По ка зо во, що найбільше ци то вані
статті були пе ре важ но опри люд нені у 2000–2006 ро ках — пе ред, під час та
після По ма ран че вої ре во люції. Осмис лен ня її пе ре ду мов, досвіду та ре зуль -
татів ста ло емпірич ним підґрун тям для на уко вих вис новків, ва гомість яких
засвідчи ла ува га з боку на уко вої спільно ти. Останніми ро ка ми на сторінках
ча со пи су підсу мо ву ють ся ре зуль та ти соціологічних студій над пе ре ду мо ва -
ми, досвідом та ре зуль та та ми Ре во люції Гідності. Мож на при пус ти ти, що ці
підсум ки при вер нуть не мен шу ува гу. 

На ос та нок вар то за зна чи ти, що на разі пе ред ре дакцією, ре дакційною
колеґією, ав то ра ми та чи та ча ми жур на лу “Соціологія: теорія, ме то ди, мар -
ке тинг” по ста ли нові вик ли ки й вип ро бу ван ня. На часі глиб ша інтеґрація
ча со пи су у світо вий соціологічний дис курс. Інсти туціональні зміни у сфері
на уки та освіти, спро би за про вад жен ня яких на по лег ли во здійсню ють ся
уря дом, спо ну ка ють до реп ре зен тації жур на лу у провідних міжна род них на -
уко во мет рич них ба зах да них, до ви дан ня його по вноцінної ан гло мов ної
версії. Від того, якою буде відповідь на ці виклики, залежить доля часопису
та всіх причетних до нього. 
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