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Анотація

Ме то да ми ме ре же во го аналізу вив чається струк ту ра взаємоз в’язків між со -
ціологічни ми жур на ла ми Украї ни на підставі по каз ників ци ту ван ня.

На у ко вий жур нал є одним із го лов них за собів на уко вої ко мунікації, яка має ме ре -
же ву струк ту ру та елек трон ний фор мат у вільно му дос тупі, що вмож лив лює
вив чен ня ме режі укр аїнських соціологічних жур налів, які підтри му ють (чи
здатні підтри му ва ти) на уко ву ко мунікацію між на уков ця ми, котрі є ав то ра -
ми цих жур налів. По каз ни ки ци ту вань от ри ма но із сай ту Національ ної бібліо -
т е ки Украї ни імені В.Вер на дсько го у квітні — травні 2018 року відповідно до
Пе реліку на уко вих фа хо вих ви дань Украї ни, в яких мо жуть публіку ва ти ся ре -
зуль та ти дис ер таційних робіт на здо бут тя на уко вих сту пенів кан ди да та і
док то ра соціологічних наук. Аналіз ме ре же вих да них про во див ся у па кеті про -
грам UCINET, зок ре ма із за сто су ван ням ме тодів аналізу помітності та згур -
то ва ності. Дані онлайн-досліджен ня да ють змо гу ви яв ля ти пріори тетність
укр аїнських соціологічних жур налів, за да ну їхніми ав то ра ми. Досліджу вані на -
укові ко мунікації де мо нстру ють ме ханізми са мо ор ганізації на уко вої соціоло -
гічної спільно ти.

Клю чові сло ва: на уко ва ко мунікація, аналіз соціаль них ме реж, ме тод аналізу
помітності, ме тод аналізу згур то ва ності, індекс цен траль ності, аналіз ци ту -
вань
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Онлайн-ис сле до ва ния со ци аль ной сети
со ци о ло ги чес ких жур на лов Укра и ны

Аннотация

Ме то да ми се те во го ана ли за из уча ет ся струк ту ра вза и мос вя зей меж ду со ци о -
ло ги чес ки ми жур на ла ми Укра и ны на осно ве по ка за те лей ци ти ро ва ния.
На уч ный жур нал яв ля ет ся одним из глав ных средств на учной ком му ни ка ции,
име ю щей се те вую струк ту ру и элек тро нный фор мат в сво бод ном дос ту пе,
что де ла ет воз мож ным из уче ние сети укра ин ских со ци о ло ги чес ких жур на лов,
ко то рые под дер жи ва ют (или спо соб ны под дер жи вать) на учную ком му ни ка -
цию меж ду уче ны ми, яв ля ю щи ми ся ав то ра ми этих жур на лов. По ка за те ли ци -
ти ро ва ний по лу че ны с сай та На ци о наль ной биб ли о те ки Укра и ны име ни В.Вер -
над ско го в ап ре ле — мае 2018 года со глас но Пе реч ню на учных спе ци а ли зи ро ван -
ных из да ний Укра и ны, в ко то рых мо гут пуб ли ко вать ся ре зуль та ты дис сер та -
ци он ных ра бот на со ис ка ние уче ных сте пе ней кан ди да та и док то ра со ци о ло ги -
чес ких наук. Анализ се те вых дан ных про во дил ся в па ке те про грамм UCINET, в
час тнос ти с при ме не ни ем ме то дов ана ли за за мет нос ти и спло чен нос ти. Дан -
ные онлайн-ис сле до ва ния по зво ля ют вы яв лять при ори тет ность укра ин ских
со ци о ло ги чес ких жур на лов, за дан ную их ав то ра ми. Иссле ду е мые на учные ком -
му ни ка ции де мо нстри ру ют ме ха низ мы са мо ор га ни за ции на учно го со ци о ло ги -
чес ко го со об щес тва.

Клю че вые сло ва: на учная ком му ни ка ция, ана лиз со ци аль ных се тей, ме тод
ана ли за за мет нос ти, ме тод ана ли за спло чен нос ти, ин декс цен траль нос ти,
ана лиз ци ти ро ва ний
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Abstract

The paper describes a study of the structure of interconnections between sociological
journals published in Ukraine on the basis of citation indicators. For this purpose,
network analysis methods have been used.
A scientific journal is one of the main means of scientific communication, which has a
network structure and an electronic format with open access. This allows studying the
network of Ukrainian sociological journals that support (or able to support) com -
munication between scholars who are contributors to these journals. Citation indi -
cators were obtained from the website of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine
in April-May 2018 in accordance with the list of peer-reviewed scientific journals in
Ukraine complied by the Ministry of Education and Science. The analysis of network
data was conducted using UCINET software package; special attention was paid to
such characteristics as prominence and cohesion. The online research data help to
identify priority of Ukrainian sociological journals given by their contributors, and the
scientific communications under study illustrate mechanisms of self-organisation of
sociological community.
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Вступ

На у ко ва ко мунікація є не обхідним ат ри бу том роз вит ку на уки й від -
дав на слу гує об’єктом на уко во го вив чен ня [Гар вей, 1986]. Вона ста но вить
обмін на уко вою інфор мацією між на уков ця ми. За со би пе ре да ван ня ін -
фор мації зміню ють ся в часі, про те основ ни ми ко мунікаційни ми струк ту -
ра ми ли ша ють ся на укові жур на ли та на укові за хо ди (кон фе ренції, кон -
ґреси, се мінари тощо). Для соціологічної на уки, на відміну від точ них
наук, зна чу щим за со бом ко мунікації є та кож на уко ва мо ног рафія, що аку -
му лює здо бут ки на уков ця у певній ца рині за три ва лий період і пе ре дба чає
пев ну низ ку ап ро бацій на уко вих до сяг нень з теми у виг ляді фа хо вих ста -
тей у відповідних ви дан нях та вис тупів на на уко вих за хо дах.

За га лом на уко вець є вільним щодо того, в яко му ча со пи су публіку ва ти
стат тю чи в якій кон фе ренції бра ти участь (його на уко ва ак тивність, якщо й
реґулюється, то рад ше кількісни ми по каз ни ка ми). Отже, мож на ви су ну ти
тезу про са мо ор ганізацію на уко вої спільно ти, ме ханізми якої на й кра ще роз -
кри ва ють ся че рез вив чен ня струк ту ри на уко вої ко мунікації. Таке вив чен ня
де мо нструє та кож пре стижність та пріори тетність на уко вих за ходів (або на -
уко вих уста нов, які їх зор ганізо ву ють) і на уко вих жур налів, ґрун то ваних на
соціальній взаємодії на уковців.

Не обхідність у та ких досліджен нях ак ту алізується ре фор му ван ням
 вищої шко ли. До при кла ду, нові ви мо ги до фа хо вості на уко вих жур налів
Украї ни вза галі за гна ли клин між при род нич ни ка ми і гу манітаріями. Ос -
тан ніх не по чу ли, та й ар ти ку лю ва ти своє ба чен ня у кон крет них кри теріях
вони не спро мог ли ся. Тож про по но ва не досліджен ня спря мо ва не на те,
щоб ви бу ду ва ти пріори тетність укр аїнських фа хо вих жур налів із соціо -
логії, за да ну їхніми ав то ра ми, здебільшо го укр аїнськи ми на уков ця ми, та
ви я ви ти ви дан ня, що підтри му ють на уко ву ко мунікацію.

Ме то ди ка досліджен ня

На у ко ва ко мунікація має ме ре же ву при ро ду: ко жен на уко вець у влас -
них по шу ках за вжди апе лює до пев них на пра цю вань інших на уковців; і
 най кращим “май дан чи ком” для на уко вої ко мунікації, зва жа ю чи на її ме ре -
же ву струк ту ру, є на уко вий жур нал. Звісно, на укові уста но ви, що є за снов -
ни ка ми фа хо вих ви дань і од но час но ак тив ни ми організа то ра ми від по -
відних на уко вих за ходів, підви щу ють рівень на уко вої ко мунікації, а отже,
їхні ви дан ня ма ють бути більш пріори тет ни ми для ав торів. Вибір на уко -
вих жур налів по яс нюється і тим, що згідно з по пе редніми ви мо га ми до фа -
хо вості [Про за твер джен ня По ряд ку, 2012] їхні елек тронні копії ма ють
бути розміще ни ми на сайті при наймні Національ ної бібліот е ки Украї ни
імені В.Вер на дсько го і/чи за кла ду-за снов ни ка; отже, та кий різно вид на -
уко вої ко мунікації є он лай но вим — лег ко піддається ме ре же во му аналізу
[Хо ган, 2008], а не обхідні дані є дос туп ни ми для опра цю ван ня.

Фор маль ною ко мунікацією є не лише опубліку ван ня статті в жур налі,
а й по си лан ня, яке вка зує на те, що відповідне дже ре ло інфор мації про чи -
та ли й за ува жи ли як таке, що містить пев ний на уко вий вне сок. На разі ак -
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тив но роз ви вається така дослідниць ка ца ри на, як аналіз ци ту вань [Park,
2003; Thelwall, 2004], про те в да но му дослідженні нас ціка ви ти ме ме ре жа
ци ту вань (чи то по си лань) не щодо ав то ра, а щодо жур налів, і звер та ти ме -
мо ся ми не до час тко вої ме режі, а до по вної1. До спис ку по вної ме режі жур -
на лів (див. До да ток, табл. Д1) було відне се но под ані в Пе реліку на уко вих
фа хо вих ви дань Украї ни, в яких мо жуть публіку ва ти ся ре зуль та ти дис ер -
та ційних робіт на здо бут тя на уко вих сту пенів кан ди да та і док то ра  со ціо ло -
гічних наук [Пе релік, 2017] (до ку мент із останнім за твер дже ним На ка зом
Міністе рства освіти і на уки Украї ни № 1714 від 28.12.2017)2. Оскіль ки на
мо мент зби ран ня да них (квітень — тра вень 2018 року) біль шість на уко вих
фа хо вих ви дань ще пе ре гля да ли влас ну ре дакційну політику від по відно до 
но вих ви мог (у час ти ни жур налів немає сай та, в інших — елек трон них
варіантів у вільно му дос тупі, деякі не вик ла ли у вільний дос туп чис ла 2017
року тощо), було вирішено пра цю ва ти з елек трон ни ми вер сіями жур налів
2015–2016 років, які розміщені на сайті Національ ної бібліот е ки Украї ни
ім. В.Вер на дсько го (над алі — Бібліот е ка) [Національ на бібліот е ка, 2018]
відповідно до спис ку по вної ме режі жур налів. Спо чат ку пла ну ва ло ся зi -
бра ти дані за три останні роки 2015–2017, про те ви я ви ло ся, що відсутність
елек трон них версій жур налів за 2017 рік є зна чи мою порівня но із 2015 ро -
ком. На пев не, дається взна ки узви чаєна прак ти ка ви хо ду дру ком ви дань із
суттєвим запізнен ням, на явність ве ли ко го об ся гу технічних робіт з об слу -
го ву ван ня сай та та под ан ня елек трон них версій жур налів тощо.

Зреш тою з сай та бібліот е ки [Національ на бібліот е ка, 2018] було от ри -
ма но дані за та ки ми по каз ни ка ми: періодичність жур на лу, за галь на кіль -
кість ста тей за ко жен рік та за галь на кількість при ста тей них по си лань;
останній по каз ник був ди фе ренційо ва ним, оскільки се ред за галь ної кіль -
кості по си лань ви ок рем лю ва ли ся по си лан ня на публікації в аналізо ва но -
му жур налі та в інших укр аїнських соціологічних жур на лах, окре мо об ра -
хо ву ва ли ся по си лан ня на вітчиз няні та іно земні дже ре ла (за місцем ви дан -
ня, а не за мо вою). Че рез відмінну об ся говість та періодичність жур налів, а
отже й кількість ста тей, за от ри ма ни ми аб со лют ни ми по каз ни ка ми роз ра -
хо ву ва ли ся відповідні відносні (пев ний різно вид по си лан ня щодо за галь -
ної кількості ста тей на рік). Для тих жур налів, що є фа хо ви ми з кількох
 галузей наук, усі по каз ни ки роз ра хо ву ва ли ся лише за соціо логіч ни ми
публікаціями (згідно з розділом жур на лу або по каз ни ком УДК за відсут -
ності розділу); тому сто сов но де я ких жур налів, пред став ле них на сайті
бібліот е ки, мо жуть бути відсутні по каз ни ки, якщо ста тей із соціо логії у
їхніх ви пус ках не було.

Логіка аналізу є вель ми про стою: нас цікав лять струк ту ра взає мо -
зв’язків за галь ної ме режі соціологічних жур налів Украї ни; на й помітніші
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1 За га лом ме ре жа укр аїнських соціологічних жур налів є час ти ною світо вої ме режі
[Сальнікова, 2018б: с. 68–69]; по вною (чи за галь ною) її мож на вва жа ти в сенсі на яв ності
“виз на че но го на бо ру зв’я за них ак торів, на яко му виміряні досліджу вані відно шен ня”
[Сальнікова, 2018б: с. 81].
2 У дослідженні ви дан ня були за ко до вані в по ряд ку зга ду ван ня.



ви дан ня за їхньою ци то ваністю (а отже, здатністю підтри му ва ти на уко ву
ко мунікацію);стабільність по каз ників за 2015 і 2016 роки, час тка ви ко рис -
то ву ва них укр аїнськи ми на уков ця ми укр аїнських та іно зем них дже рел то -
що. Це сво го роду огляд зсе ре ди ни, тоб то сторінки яких фа хо вих ви дань
Украї ни є май дан чи ком на уко вих соціологічних дис кусій, якою є дже рель -
на база на уко вих розвідок соціологів тощо. На жаль, ми не аналізу ва ли час -
тку іно зем них ав торів у за гальній кількості ста тей кож но го жур на лу; ми та -
кож не вра хо ву ва ли по каз ників, що відповіда ють но вим ви мо гам до фа хо -
вих ви дань (скажімо, от ри ман ня да них без по се ред ньо із сайтів жур налів
засвідчу ва ло б і їх на явність, і їх на пов неність), індек су Гірша із Google
Scholar та ін.

Аналіз от ри ма них да них про во див ся в па кеті про грам аналізу ме ре же -
вих да них UCINET, зок ре ма із за сто су ван ням ме тодів аналізу помітності та
згур то ва ності [Сальнікова, 2018; Hanneman, Riddle, 2005].

Аналіз да них

Повні ме режі укр аїнських фа хо вих соціологічних жур налів по бу до -
вані на основі мат риці взаємо ци ту вань (мат ри ця суміжнос тей “жур -
нал×жур нал” містить на пе ре тині ряд ка і стов пця кількість по си лань у пев -
но му жур налі на статті з кож но го іншо го жур на лу) у 2015 та 2016 ро ках
(див. рис. 1, 2).

Рис. 1. За галь на ме ре жа укр аїнських фа хо вих соціологічних жур налів, 2015

За га лом 10 жур налів із 39 у 2015 році та 7 у 2016-му жод ним чи ном не
зга ду ва ли ся у публікаціях тих ви дань, для яких було про а налізо ва но при -
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ста тейні спис ки дже рел. Чверть на яв них ви дань (де сять) не розмісти ли
свої елек тронні копії на сайті Бібліот е ки (немає копій ані за 2015-й, ані за
2016 рік); вони або не ви хо дять вчас но (хоча тут вчасність відповідає ро -
кові ви дан ня, а не періодич ності), або не за без пе чу ють на леж но го под ан ня
дру ко ва них ма теріалів (ста тей) в інфор маційно му про сторі. Іще час ти на
ви дань (вісім) ма ють розміщен ня лише за один рік — 2015-й, або 2016-й.
При цьо му у 2017 році час тка не пред став ле них на сайті Бібліот е ки жур -
налів ви я ви ла ся більшою, аніж у 2015 (22 і 12 жур налів відповідно), що та -
кож уне мож ли ви ло опра цю ван ня по каз ників за останній уже за вер ше ний
ви дав ни чий рік.

Рис. 2. За галь на ме ре жа укр аїнських фа хо вих соціологічних жур налів, 2016

Мо вою ме ре же во го аналізу пріори тетність укр аїнських соціологічних
жур налів з по зиції їхніх ав торів має на зву помітності і є однією із ба зо вих ха -
рак те рис тик місця жур на лу в за гальній ме режі. Помітність вив ча ють як на
рівні окре мо го ак то ра (го ловні по каз ни ки: цен тральність — за лу ченість
жур на лу в будь-які зв’яз ки (і над ані, і от ри мані), пре стижність — на явність
от ри ма них зв’язків, владність — на явність кон тактів із тими, хто по в’я за ний
між со бою слаб ки ми зв’яз ка ми), так і на рівні ме режі в цілому (рівень
 централізації). Індекс цен траль ності / пре стиж ності за сту пе нем вуз ла дає
мож ливість виз на чи ти жур на ли, найбільш ци то вані се ред ав торів тих укр а -
їнських соціологічних жур налів, дані за кот ри ми вда ло ся зібра ти (див.
табл. 1).
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Таб ли ця 1
Індек си цен траль ності / пре стиж ності жур на лу (за сту пе нем вуз ла)

2015 2016

№
Код
жур -
налу

На дані
зв'яз ки

Індекс
 престиж -

ності
(Отри мані

зв'яз ки)

Індекс
цен траль -

ності
( Сумарні
зв'яз ки)

№
Код
жур -
налу

На дані
зв'яз ки

Індекс
 престиж -

ності
(Отри мані

зв'яз ки)

Індекс
цен траль -

ності
( Сумарні
зв'язки)

 1 16 105.128 364.103 469.231  1  7 135.897  97.436 233.333
 2 19 128.205  84.615 212.820  2 16  38.462 184.615 223.077
 3  1  94.872  43.590 138.462  3 15 102.564  41.026 143.590
 4 10 110.256  20.513 130.769  4 14  94.872  33.333 128.205
 5  5  79.487  38.462 117.949  5 27   0.000 120.513 120.513
 6  7  53.846  64.103 117.949  6 19  61.538  58.974 120.512
 7 34  58.974  56.410 115.384  7 10  79.487  38.462 117.949
 8 27   0.000 115.385 115.385  8  3  64.103   7.692  71.795
 9 12  87.179   0.000  87.179  9  4  51.282  10.256  61.538
10  3  56.410  28.205  84.615 10  9  23.077  30.769  53.846
11 14  48.718  20.513  69.231 11  6  28.205  20.513  48.718
12 15  43.590  17.949  61.539 12  1   0.000  46.154  46.154
13  9  33.333  28.205  61.538 13 18  38.462   7.692  46.154
14  2  30.769  20.513  51.282 14  8  41.026   0.000  41.026
15  6  28.205  23.077  51.282 15 34  15.385  17.949  33.334
16 28  35.897  10.256  46.153 16 33  15.385  10.256  25.641
17 18  15.385  17.949  33.334 17  2  12.821  12.821  25.642
18 32  20.513  10.256  30.769 18 12  12.821  12.821  25.642
19 31  17.949  10.256  28.205 19 35  12.821  10.256  23.077
20 13   0.000  25.641  25.641 20 13   0.000  20.513  20.513
21 37   0.000  25.641  25.641 21 29  12.821   2.564  15.385
22 17   0.000  20.513  20.513 22 23   0.000  12.821  12.821
23 23  20.513   0.000  20.513 23 11   7.692   2.564  10.256
24 11   7.692  10.256  17.948 24  5   0.000   7.692   7.692
25 35   2.564  10.256 12.82 25 37   0.000   7.692   7.692
26 33   2.564   2.564 5.128 26 17   0.000   5.128   5.128
27 39   2.564   2.564 5.128 27 25   0.000   5.128   5.128
28 21   0.000   5.128 5.128 28 26   0.000   5.128   5.128
29  4   0.000   2.564 2.564 29 28   0.000   5.128   5.128
30 29   0.000   2.564 2.564 30 32   0.000   5.128   5.128
31 30   0.000   2.564 2.564 31 36   0.000   5.128   5.128
32  8   0.000   0.000 0 32 22   0.000   2.564   2.564
33 22   0.000   0.000 0 33 20   0.000   0.000 0
34 24   0.000   0.000 0 34 21   0.000   0.000 0
35 25   0.000   0.000 0 35 24   0.000   0.000 0
36 26   0.000   0.000 0 36 30   0.000   0.000 0
37 36   0.000   0.000 0 37 31   0.000   0.000 0
38 38   0.000   0.000 0 38 38   0.000   0.000 0
39 20   0.000   0.000 0 39 39   0.000   0.000 0

Серед ня Серед ня

27,811  27,811  21,762  21,762

Цен тралізація, % Цен тралізація, %

105,748 354,224 120,222 171,537
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За га лом 2015 року ав то ри укр аїнських жур налів були більш ак тив ни ми
у по си лан нях на на укові статті чи то в жур налі, в яко му публіку ва ли власні
здо бут ки, чи то в будь-яко му іншо му. З-поміж три над ця ти жур налів, котрі
за по каз ни ка ми по си лань 2015 та 2016 років пе ре ви щу ють се редній рівень,
вирізняється жур нал “Ме то до логія, теорія та прак ти ка соціологічно го ана -
лізу су час но го суспільства” (код “27”; див. До да ток) як та кий, що по трап ляє
до спис ку лідерів; за кількістю над а них зв’язків, по си лань в інших ви дан нях, 
цей жур нал посідає 2-гу по зицію. Схо жа си ту ація і в та ких жур на лах, як
“Соціальні виміри суспільства” (“13”), “Соціологічні досліджен ня” (“37”) та 
ін. Се ред аут сай дерів — ви дан ня, які жод но го разу не зга ду ва ли ся у при ста -
тей них спис ках інших жур налів (на прик лад, “Аналітика і вла да” (“20”),
“Вчені за пис ки Таврійсько го НУ” (“24”), “Стра тегія роз вит ку Украї ни”
(“38”) та ін.) або на бу ли впро довж року лише кілька по си лань. Се ред при -
чин, що за ва дять за лу чен ню жур налів до струк ту ри взаємоз в’язків на уко -
вих фа хо вих ви дань, однією з клю чо вих є відсутність елек трон ної версії у
вільно му дос тупі.

Із мно жи ни ви дань, які по до ла ли се ре дин ний бар’єр у 2015 році, на -
ступ но го року “ви па ли”: “Вісник НУ “ЮА ім. Ярос ла ва Муд ро го”” (“5”),
“Релігія та соціум” (“12”) та “Пси хо логія і суспільство” (“34”); на томість
до лу чи ли ся: “Вісник НТУУ “КПІ”” (“4”), “Вісник ОНУ” (“6”) та “Укр а -
їнський со ціологічний жур нал” (“18”). Реш та де сять жур налів або  по -
кращили, або погірши ли свої по каз ни ки, але при цьо му по до ла ли  сере -
динний бар’єр в об ид ва аналізо вані роки. Ці ви дан ня — “Вісник ХНУ
ім. В.Н.Ка разіна” (“7”), “Соціологія: ТММ” (“16”), “Соціологічні студії”
(“15”), “Соціальні  тех но логії: АПТН” (“14”), “Ме то до логія, теорія та прак -
ти ка соціологічно го ана лізу су час но го суспільства” (“27”), “Укр аїнський
соціум” (“19”), “Грані” (“10”), “Вісник Львівсько го універ си те ту” (“3”),
“На у кові за пис ки НаУКМА” (“9”), “Актуальні про бле ми СПП” (“1”) —
 однозначно є тією фа хо вою періоди кою, на сторінках якої дис ку ту ють
соціоло ги.

Поп ри ста тус фа хо вості не ко жен жур нал дот ри мується політики вчас -
но го публіку ван ня та відкри тості дос ту пу (про нові ви мо ги на разі  гово -
рити за ра но). Тому в да но му дослідженні не вда ло ся уник ну ти пев них
 методичних огріхів. Нап рик лад, жур на ли “Соціологічні студії” (“15”) та
“Грані” (“10”), що роз та шо вані по руч у спис ку за індек сом пре стиж ності
(табл. 1), ма ють різну періодичність (пер ший ви хо дить двічі на рік, дру гий
— що місяця). Тож ми спро бу ва ли по бу ду ва ти віднос ний індекс цен траль -
ності (за сту пе нем вуз ла) з ура ху ван ням періодич ності кож но го жур на лу.
Після округ лен ня от ри ма них по каз ників було вста нов ле но об ме жен ня у
три по си лан ня: за та ко го об ме жен ня ко жен жур нал, що на був що най мен ше 
три по си лан ня, як пра ви ло, два роки поспіль по трап ляв до спис ку відібра -
них, що вмож ли ви ло порівнян ня. Отже, ми от ри ма ли два рей тинґові спис -
ки із 20 та 18 жур налів у 2015 та 2016 ро ках відповідно; до пе реліку
ввійшли жур на ли, які по до ла ли се ре дин ний бар’єр за індек сом цен траль -
ності (див. табл. 1), тож ре зуль та ти за унор мо ва ним та зва же ним по каз ни -
ка ми ци ту вань є подібни ми. Ці ви дан ня і є та ки ми, що за без пе чу ють і
реґулю ють на уко ву ко мунікацію соціологів (рис. 3). Щоп рав да “Вісник
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НУ “ЮА ім. Ярос ла ва Муд ро го”” (“5”), “Міжна род ний на уковій фо рум:
СППМ” (“28”), “Пси хо логія і суспільство” (“34”), “На у кові праці” (“31”)
були ак тив ни ми лише у 2015-му, а “Вісник НТУУ “КПІ”” (“4”) і “Габітус”
(“8”) — лише у 2016 році.

Рис. 3. Ме ре жа укр аїнських фа хо вих соціологічних жур налів — лідерів
 на уко вої ко мунікації, 2015–2016

До однієї рей тинґової по зиції по тра пи ли жур на ли, які впо ряд ко вані за
по каз ни ком сту пеня вуз ла і не різнять ся за ним істот но. Суттєвою є від -
мінність лише між пер шим та дру гим рей тин гом (у 15 та 13 балів від -
повідно), і зміна лідера з цієї при чи ни не є ви пад ко вою. За га лом ви со кий
рівень на уко вої ко мунікації ви ок рем ле но у три перші рей тин гові по зиції, се -
редній рівень на уко вої ко мунікації відповідає 4-й по зиції, ни жчий се ред ньої 
— 5-й (див. табл. 2).

Ви со ке зна чен ня по каз ни ка цен траль ності (див. табл. 1) свідчить про те,
що вся ме ре жа три мається на не ве ликій кількості на й прес тижніших ак -
торів, зі зник нен ням яких вона може роз пас ти ся на дрібні ком по нен ти. І на -
впа ки, низ ь кий по каз ник засвідчує відсутність жур на лу-лідера і ви со ку
щільність ме режі. В да но му ви пад ку ви сокі по каз ни ки уви раз ню ють ся ще й
тому, що для час ти ни жур налів не було зібра но вихідних ци ту вань, і зни -
жен ня по каз ни ка цен тралізації у 2016 році відбу ло ся по час ти че рез змен -
шен ня кількості та ких жур налів. Звісно, деякі жур на ли мо жуть бути і є
більш пре стиж ни ми (зок ре ма ті, що “підкріплю ють ся” на уко ви ми за хо да -
ми), про те за га лом ме ре жа фа хо вих жур налів не може ха рак те ри зу ва ти ся
та кою ви со кою мірою нерівності.
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Таб ли ця 2
Рей тинґ жур налів — лідерів на уко вої ко мунікації

за індек сом цен траль ності

2015 2016

Рей -
тинґ Код і на зва жур налу Кіль -

кість
Рей -
тинґ Код і на зва жур налу Кіль -

кість

1 «16» — “Соціологія: ТММ”
1

1 «7» — “Вісник ХНУ ім. В.Н.Ка ра -
зіна” 1

2 «27» — “Ме то до логія, теорія та
прак ти ка соціологічно го аналізу
су час но го суспільства”
«7» — “Вісник ХНУ ім. В.Н.Ка ра -
зіна”
«1» — “Актуальні про бле ми СПП”

3

2 «27» — “Ме то до логія, теорія та
прак ти ка соціологічно го аналізу
су час но го суспільства”
«15» — “Соціологічні студії” 2

3 «19» — “Укр аїнський соціум”
«3» — “Вісник Львівсько го універ -
си те ту”

2
3 «16» — “Соціологія: ТММ”

«3» — “Вісник Львівсько го універ -
си те ту”

2

4 «2» — “Вісник КНУ ім. Т. Шев -
чен ка”
«13» — “Соціальні виміри су спіль -
ства”
«37» — “Соціологічні досліджен ня”
«12» — “Релігія та соціум”
«15» — “Соціологічні студії”
«28» — “Міжна род ний на уко вий
фо рум: СППМ”
«5» — “Вісник НУ «ЮА ім. Я.Муд -
ро го»”
«9» — “На у кові за пис ки НаУКМА”
«14» — “Соціальні тех но логії:
АПТП”
«34» — “Пси хо логія і суспільство”

10

4 «14» — “Соціальні тех но логії:
АПТП”
«19» — “Укр аїнський соціум”
«1» — “Актуальні про бле ми СПП”
«13» — “Соціальні виміри
суспільства”
«9» — “На у кові за пис ки НаУКМА”

5

5 «31» — “На у кові праці”
«6» — “Вісник ОНУ”
«10» — “Грані”
«18» — “Укр аїнський
соціологічний жур нал”

4

5 «2» — “Вісник КНУ ім. Т. Шев -
чен ка”
«4» — “Вісник НТУУ «КПІ»”
«6» — “Вісник ОНУ”
«18» — “Укр аїнський соціоло гіч -
ний жур нал”
«8» — “Габітус”
 «10» — “Грані”
«12» — “Релігія та соціум”
«37» — “Соціологічні досліджен ня”

8

Важ ли во виз на чи ти підгру пи жур налів, зв’яз ки все ре дині яких є більш
інтен сив ни ми, аніж у ме режі в цілому, і взаємни ми, а та кож жур на ли з
найбільшим рівнем за лу че ності до згур то ва них підструк тур. Обме жен ня у
що най мен ше п’ять жур налів де мо нструє 19 клік у 2015 році та 17 — у
2016-му із мак си маль ним за лу чен ням до них жур налів-лідерів: “16” — “Со -
ціологія: ТММ” (од но час не (вход жен ня) до 16/9 клік у 2015/2016), “19” —
“Укр аїнський соціум” (15/14), “7” — “Вісник ХНУ ім. В.Н.Ка разіна”
(10/14), “10” — “Грані” (9/9), “27” “Ме то до логія, теорія та прак ти ка соціо -
логічно го аналізу су час но го суспільства” (9/7) та ін. (табл. 3). Обме жен ня у
шість жур налів різко змен шує кількість клік (7 та 1 у 2015-му та 2016-му
відповідно). У 2015 році ви яв ля ють ся дві згур то вані підгру пи із семи жур -
налів кож на, які різнять ся між со бою лише одним ви дан ням, а вже 2016 року 
немає жод ної та кої згур то ва ної підгру пи.
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Таб ли ця 3

Згур то вані підгру пи

2015 2016

 1: 3 7 9 10 16 19 27
 2: 1 7 9 10 16 19 27
 3: 6 7 10 16 19 27
 4: 1 7 10 16 19 37
 5: 3 5 7 16 19 27
 6: 7 12 16 19 31
 7: 3 7 9 16 19 28
 8: 7 16 19 28 31
 9: 1 2 10 16 19 37
10: 2 3 10 16 19
11: 2 3 16 19 28
12: 2 16 19 28 31
13: 1 14 16 18 27
14: 1 10 14 16 27
15: 1 7 16 18 27
16: 3 7 16 18 27
17: 2 3 10 15 19
18: 2 3 15 19 28
19: 3 10 15 19 27

 1: 3 6 7 10 16 19
 2: 7 10 14 16 19
 3: 7 8 10 16 19
 4: 7 10 14 19 27
 5: 3 7 10 19 27
 6: 7 8 10 19 27
 7: 4 7 8 16 19
 8: 4 7 8 19 27
 9: 4 7 16 18 19
10: 4 7 18 19 27
11: 6 7 16 18 19
12: 1 7 10 14 15
13: 3 7 10 15 27
14: 7 10 14 15 27
15: 4 9 16 18 19
16: 6 9 16 18 19
17: 3 6 9 16 19

Особ ли вої варіації скла ду згур то ва них підгруп не спос терігається, адже
всі вони по пар но пе ре ти на ють ся при наймні на 40%. І склад підгруп, і до -
міну ван ня одна ко вих за кількістю клік свідчать про те, що укр аїнський
соціолог по слу го вується здебільшо го п’ять ма жур на ла ми (для про чи тан ня,
публіку ван ня тощо). Різні на пря ми ро бо ти соціологів мали б сфор му ва ти
різні на бо ри жур налів, адже нібито є те ма тич но зорієнто вані за на звою жур -
на ли. Про те на справді це не зовсім так. Пов то рю ваність пев них ви дань у
май же кожній кліці го во рить про їхню універ сальність, з од но го боку, та про
їхню пре стижність (або не прес тижність інших ви дань?) — з іншо го.

Най кра ще фор му ван ня ме режі укр аїнських фа хо вих соціологічних
жур налів про де мо нстро ва но на клас терній діаг рамі (рис. 4, 5). За да ни ми
2015 року, згур то ва ну ме ре жу пред став ляє основ на підмно жи на (16, 19, 7,
10, 3, 27, 1, 9, 18, 14, 15) із приєднан ням підмно жи ни (2, 28, 31) та окре мих
еле ментів (жур налів) за галь ної мно жи ни (ме режі): (12), (37), (5), (6). Інши -
ми сло ва ми, яд ром соціологічних жур налів в Україні є такі оди над цять ви -
дань: “Соціологія: ТММ”, “Укр аїнський соціум”, “Вісник ХНУ ім. В.Н.Ка -
разіна”, “Грані”, “Вісник Львівсько го універ си те ту”, “Ме то до логія, теорія та
прак ти ка соціологічно го аналізу су час но го суспільства”, “Актуальні про -
бле ми СПП”, “На у кові за пис ки НаУКМА”, “Укр аїнський соціологічний
жур нал”, “Соціальні тех но логії: АПТП”, “Соціологічні студії”. Окре мою
гру пою до них доєднується тріада ви дань “Вісник КНУ ім. Т. Шев чен ка”,
“Міжна род ний на уковий фо рум: СППМ”, “На у кові праці”, а та кож (ко жен
окре мо) “Релігія та соціум”, “Соціологічні досліджен ня”, “Вісник НУ “ЮА
ім. Ярос ла ва Муд ро го””, “Вісник ОНУ”.
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Рис. 4. Клас тер на діаг ра ма за по каз ни ком згур то ва ності ме режі
 укр аїнських фа хо вих соціологічних жур налів, 2015

Рис. 5. Клас тер на діаг ра ма за по каз ни ком згур то ва ності ме режі
 укр аїнських фа хо вих соціологічних жур налів, 2016

А от у 2016 році до основ ної підмно жи ни (7, 19, 16, 10) по сту по во
приєднується три до дат кові підмно жи ни (18, 4), (15, 14), (3, 6, 9) та три
окремі еле мен ти (27), (8), (1). Це ті оди над цять ви дань, які ста но ви ли ядро
2015 року; з-поміж тих, хто до ньо го доєднав ся окре мо у 2016-му, вда ло ся
ли ши ти ся ще “Вісни кові ОНУ”, а до дат ко во по тра пи ти — “Вісни кові НТУУ 
“КПІ”” та “Габіту сові”.
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Су мар но вка зані мно жи ни та окремі еле мен ти фор му ють ядро відпо -
відних згур то ва них ме реж укр аїнських фа хо вих соціологічних жур налів
2015–2016 років.

Жур на ли, зв’я зок між яки ми за без пе чує зв’язність цілої ме режі, — це ті,
що посіда ють лідерські по зиції за по каз ни ком цен траль ності (див. табл. 1) із
не знач ним відхи лен ням у по ряд ку їх приєднан ня (рис. 6, 7).

Рис. 6. Клас тер на діаг ра ма за по каз ни ком зв’яз ності ме режі
 укр аїнських фа хо вих соціологічних жур налів, 2015

Рис. 7. Клас тер на діаг ра ма за по каз ни ком зв’яз ності ме режі
 укр аїнських фа хо вих соціологічних жур налів, 2016
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Пок ро ко ве об’єднан ня ме режі на вко ло зв’я за них жур налів схо же на по -
ря док згур ту ван ня ме режі (рис. 4, 5 та рис. 6, 7 відповідно).

Си ту ація, за якої на уко вець для підго тов ки на уко вої публікації звер -
тається до на уко вих праць (у да но му ви пад ку ста тей) з ви дан ня, що від -
повідає його інте ре сам, є логічною, як і те, коли він над си лає до цих ви дань
ре зуль та ти своїх на пра цю вань. Отже, він читає це ви дан ня і, на пев не, зна хо -
дить у ньо му щось ко рис не і вар те ува ги. Про те у ба гать ох укр аїнських
соціологічних жур налів спос теріга ють ся нуль ові чи близькі до нуль о вих по -
каз ни ки са мо ци ту вань. Низькі по каз ни ки са мо ци ту ван ня жур на лу є зро -
зумілими у тих ви пад ках, коли жур нал є не що дав но за сно ва ним, має низ ь ку
періодичність та об сяг, є фа хо вим одра зу з кількох га лу зей знан ня або ж є
“всеї дним” — публікує всі ру ко пи си, що над хо дять до ред ко леґії, безвіднос -
но до місії жур на лу та якості ру ко писів (див. табл. 4).

Таб ли ця 4

Відносні по каз ни ки ци ту вань та са мо ци ту вань жур налів

Се редній по каз ник ци ту вань, 2015 Се редній по каз ник ци ту вань, 2016

Код
 журналу Загалом Інших

жур налів
Да но го

жур налу
Код

 журналу Загалом Інших
жур налів

Да но го
жур налу

34 12.11 0.11 2.33 16 22.63 0.38 1.50

 5 14.95 1.42 0.68 34 20.00 0.00 1.50

16 25.42 0.33 0.63 19  3.47 1.60 0.33

19  4.52 1.29 0.35 15  7.89 0.78 0.33

 2 19.00 1.11 0.33 12 12.75 0.17 0.33

 1 10.45 0.57 0.28 35 10.08 0.08 0.33

 6 10.08 0.58 0.25  7 12.04 0.93 0.21

39 11.17 0.00 0.17  4 16.80 1.33 0.20

 9 22.85 1.00 0.15  9 15.73 1.18 0.18

15  7.67 0.30 0.15 14 11.17 0.50 0.12

35  6.86 0.00 0.14  2 22.60 0.90 0.10

 7 13.69 0.81 0.08 33 10.13 0.31 0.06

33  9.92 0.00 0.08 10 15.83 0.50 0.04

 3 14.31 0.69 0.07 18 12.83 1.25 0.00

31 11.54 0.25 0.04  3 13.73 0.96 0.00

32  8.58 0.15 0.04  6 12.10 0.55 0.00

14 11.50 0.45 0.02 29 13.50 0.50 0.00

10 11.75 0.40 0.02  8  9.88 0.33 0.00

12 15.00 2.06 0.00 11 17.85 0.23 0.00

23  7.00 1.17 0.00 39 23.00 0.00 0.00

28 13.38 0.67 0.00

18 18.54 0.46 0.00

11 12.08 0.25 0.00

29 14.50 0.00 0.00

38 14.00 0.00 0.00
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“Зраз ко вим” щодо са мо ци ту ван ня є жур нал “Пси хо логія і суспільство”
(“34”): у ньо му з 12 при ста тей них по си лань 2 (а в кожній 3-й статті навіть 3)
є са мо ци ту ван ням, і лише кож на де ся та стат тя має по си лан ня на кот рийсь із
38 укр аїнських соціологічних жур налів у 2015 році; на ступ но го року кіль -
кість при ста тей них по си лань зрос ла до 20 — з них май же жод но го на фа хові
статті з соціології, що вий шли дру ком в аналізо ва них жур на лах. Заз на чи мо,
що си ту ація, за якої в жур налі фак тич но нема по си лань на на укові статті з
цьо го са мо го ви дан ня чи з будь-яко го іншо го укр аїнсько го соціологічно го
жур на лу, виг ля дає не при род но.

За га лом, згідно з час ткою ци ту вань та са мо ци ту вань жур налів, яка при -
па дає на одну стат тю в жур налі1, маємо такі ре зуль та ти. Се ред аналізо ва них
ви дань сім жур налів 2015 року — “Вісник КНУ ім. Т. Шев чен ка” (“2”),
“Вісник НУ “ЮА ім. Ярос ла ва Муд ро го”” (“5”), “На у кові за пис ки
НаУКМА” (“9”), “Релігія та соціум” (“12”), “Укр аїнський соціум” (“19”),
“Вісник ХНУ внутрішніх справ” (“23”), “Пси хо логія і суспільство” (“34”) та
дев ’ять 2016-го — “Вісник КНУ ім. Т. Шев чен ка” (“2”), “Вісник НТУУ
“КПІ”” (“4”), “Вісник ХНУ ім. В. Н. Ка разіна” (“7”), “На у кові за пис ки
НаУКМА” (“9”), “Соціологічні студії” (“15”), “Соціологія: ТММ” (“16”),
“Укр аїнський соціологічний жур нал” (“18”), “Укр аїнський соціум” (“19”),
“Пси хо логія і суспільство” (“34”) — є ліде ра ми за відповідним по каз ни ком,
тоб то їх ав то ри на й частіше “апе лю ють” до на уко вих праць, ви да них в укр а -
їнських жур на лах, що є фа хо ви ми із соціології. Та кож ці жур на ли (окрім
“Вісни ка ХНУ внутрішніх справ” (“23”) та “Пси хо логії і суспільства” (“34”)
у 2015 та 2016 ро ках відповідно) є се ред лідерів найбільш помітних (цен т -
раль них) укр аїнських соціологічних жур налів за унор мо ва ним по каз ни ком
ци ту вань (див. табл. 1) і за зва же ним (див. табл. 2). Як ба чи мо, стабільність
де мо нстру ють “Вісник КНУ ім. Т. Шев чен ка” (“2”), “На у кові за пис ки
НаУКМА” (“9”), “Укр аїнський соціум” (“19”) та “Пси хо логія і суспільство”
(“34”) (останній че рез са мо ци ту ван ня).

Ціка вим ви я ви ло ся і по ход жен ня дже рель ної бази ста тей кож но го жур -
на лу: ва го му час тку ста нов лять по си лан ня на праці, ви дані в Україні ( ук -
раїнська дже рель на база), Росії (російська дже рель на база) та інших краї -
нах (пе ре важ но ан гло мов них, рідше — по льських, фран цузь ких, німець ких
тощо). Се ред усіх укр аїнських жур налів про сте жу ють ся різні тен денції,
коли або домінує одна з ука за них дже рель них баз, або ви яв ляється їхня
більш-менш рівноз нач на при сутність. Про те є три жур на ли із яв ним до м i -
ну ван ням іншо мов них дже рел (не російсько го по ход жен ня): “Вісник КНУ
ім. Т. Шев чен ка” (“2”), “На у кові за пис ки НаУКМА” (“9”) і “Соціологія:
ТММ” (“16”) (див. рис. 8).

150 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2018, 4

Світла на Сальнікова

1 Цей по каз ник є кра щим для порівнян ня жур налів, аніж аб со лют ний по каз ник
взаємо ци ту вань та са мо ци ту вань чи роз ра хо ва ний щодо періодич ності, з огля ду на
різний об сяг жур налів та ста тей у них (різнить ся політика мінімаль но го / мак си маль но -
го об ся гу статті, і кількість ста тей із соціології за ле жить від кількості га лу зей, за яки ми
ви дан ня є фа хо вим) і різну періодичність. Про те нас ціка вить по вна ме ре жа укр аїнських
соціологічних жур налів, а тому знех ту ва ти аб со лют ним по каз ни ком ми не мог ли.
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Приріст російської дже рель ної бази де мо нстру ють “Грані” (“10”), “Пра -
во і без пе ка” (“33”), “Пси хо логія і суспільство” (“34”), тоді як для “Вісни ка
НТУУ “КПІ”” (“4”), “Вісни ка НУ “ЮА ім. Ярос ла ва Муд ро го”” (“5”) і “Пер -
спек тив” (“32”), де час тка російських дже рел є ви со кою, відсте жи ти ди -
наміку на разі не мож на.

Вис нов ки і пер спек ти ви
под аль ших досліджень

Дані онлайн-досліджен ня вмож лив лю ють ви яв лен ня пріори тет ності
укр аїнських соціологічних жур налів, за да ної їхніми ав то ра ми. Досліджу -
вані на укові ко мунікації де мо нстру ють ме ханізми са мо ор ганізації на уко -
вої соціологічної спільно ти. Зок ре ма, аналіз соціаль ної ме режі укр аїн -
ських жур налів із соціології по ка зує, що по ло ви на ви дань підтри му ють на -
уко ву ко мунікацію соціологів, май же чверть не дот ри му ють ся політики
відкри то го дос ту пу і стільки ж не є за лу че ни ми до на уко во го спілку ван ня.

Згідно з індек са ми цен траль ності жур на лу, унор мо ва них за сту пе нем
вуз ла, із 39 ви дань се ре дин ний бар’єр щорічно до ла ли по 13 жур налів, де -
сять з яких є стабільним яд ром ме режі ак тив них ко мунікантів. Такі ж індек -
си, зва жені за періодичністю жур на лу, окрес лю ють ни жню межу, до якої
жур нал мож на вва жа ти та ким, що пев ною мірою підтри мує на уко ву ко -
мунікацію; цей підхід роз ши рює рам ки ме режі ак тив них ко мунікантів до 20
та 18 жур налів у 2015 та 2016 ро ках відповідно.

Лідери на уко вої ко мунікації ви яв ля ють ся та кож пре стиж ни ми та зв’я -
за ни ми. Згідно з по каз ни ком цен тралізації, за галь на ме ре жа укр аїнських
соціологічних жур налів ста ном на 2015–2016 роки ха рак те ри зується ви со -
кою мірою нерівності — підмно жи на жур налів-лідерів гур тує на вко ло себе
реш ту укр аїнських на уко вих ви дань.

І склад згур то ва них підгруп, які по пар но пе ре ти на ють ся при наймні на
40%, і доміну ван ня одна ко вих за кількістю клік свідчать про те, що ук ра -
їнські соціоло ги по слу го ву ють ся здебільшо го п’ять ма жур на ла ми (для
про чи тан ня, публіку ван ня тощо). Пов то рю ваність пев них ви дань у май же
кожній кліці го во рить про їхню універ сальність та пріори тетність.

За по ход жен ням дже рель на база публікацій поділяється на три гру пи:
укр аїнська, російська, інша іно зем на (го лов но англійська); за їхньою на пов -
неністю маємо або доміну ван ня однієї з ука за них дже рель них баз, або їхню
більш-менш рівноз нач ну при сутність. Жур налів із яв ним доміну ван ням
іншо мов них дже рел (не російсько го по ход жен ня) є три: “Вісник КНУ ім.
Та ра са Шев чен ка”, “На у кові за пис ки НаУКМА” і “Соціологія: теорія, ме то -
ди, мар ке тинг”.

У зв’яз ку з но ви ми ви мо га ми до фа хо вих жур налів Украї ни більшість
з них пе ре гля да ти ме свою ре дакційну політику, тому струк ту ра взає мо -
зв’язків між соціологічни ми жур на ла ми, по бу до ва на на по каз ни ках ци ту -
ван ня, зміню ва ти меть ся. Ясна річ, ті жур на ли, що посіда ють кращі по зиції в
за гальній ме режі жур налів, ма ють вищі шан си на утри ман ня ліде рських по -
зицій і в под аль шо му. Пріори тетність укр аїнських соціологічних жур налів,
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ви яв ле на в рам ках да но го онлай но во го досліджен ня, де мо нструє пер спек -
ти ву цих на уко вих ви дань.

ДОДАТОК

Таб ли ця Д1

Фа хові соціологічні жур на ли Украї ни,
квітень — тра вень 2018

Наз ва періодич но го ви дан ня Уточ нен ня за снов ни ка (співзас нов ників) Код*

Актуальні про бле ми соціології, пси хо логії,
пе да гогіки. Збірник на уко вих праць КНУ ім. Та ра са Шев чен ка  1

Вісник Київсько го національ но го універ си -
те ту імені Та ра са Шев чен ка. 
Серія: Соціологія

–  2

Вісник Львівсько го універ си те ту. 
Серія соціологічна –  3

Вісник Національ но го технічно го універ си -
те ту Украї ни «Київський політехнічний
інсти тут». Політо логія. Соціологія. Пра во.

–  4

Вісник Національ но го універ си те ту «Юри -
дич на ака демія імені Ярос ла ва Муд ро го».
Серія: Філо софія, філо софія пра ва, політо -
логія, соціологія 

–  5

Вісник Одесь ко го національ но го універ си -
те ту. Соціологія і політичні на уки –  6

Вісник Харківсько го національ но го універ -
си те ту імені В.Н.Ка разіна. 
Серія «Соціологічні досліджен ня су час но го
суспільства: ме то до логія, теорія, ме то ди»

–  7

Габітус
При ват на уста но ва «При чор но мо рський
 науково-дослідний інсти тут еко номіки та
інно вацій»

 8

На у кові за пис ки НаУКМА НУ «Києво-Мо ги ля нська ака демія»  9

На у ко во-те о ре тич ний і гро ма дсько- політич -
ний аль ма нах «Грані» (соціологічні на уки)

ДНУ ім. Оле ся Гон ча ра. Дніпро пет ро в ський 
регіональ ний інсти тут дер жав но го управ -
ління Національ ної ака демії дер жав но го
управління при Пре зи ден тові Украї ни. 
ОГ «Центр соціаль но-політич них
досліджень»

10

Нова па ра диг ма НПУ ім. М.П.Дра го ма но ва 11

Релігія та соціум ЧНУ ім. Юрія Федь ко ви ча 12

Соціальні виміри суспільства ІС НАН Украї ни 13

Соціальні тех но логії: ак ту альні про бле ми
теорії та прак ти ки Кла сич ний при ват ний універ си тет 14

Соціологічні студії СНУ ім. Лесі Украї нки 15

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг ІС НАН Украї ни 16

Укр аїнське суспільство: моніто ринг соціаль -
них змін ІС НАН Украї ни 17

Укр аїнський соціологічний жур нал САУ. ХНУ ім. В.Н.Ка разіна 18
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Наз ва періодич но го ви дан ня Уточ нен ня за снов ни ка (співзас нов ників) Код*

Укр аїнський соціум

ГО «Укр аїнський інсти тут соціаль них
досліджень ім. Олек сан дра Яре мен ка». 
ДУ «Інсти тут еко номіки та про гно зу ван ня
НАНУ». 
ГО «Центр «Соціаль ний моніто ринг»».
ПВНЗ «Київський міжна род ний універ си -
тет». 
Інсти тут де мог рафії та со ціаль них до слi -
джень ім. М.В.Пту хи НАНУ

19

Аналітика і вла да Національ на ака демія дер жав но го
управління при Пре зи ден тові Украї ни 20

Вісник Академії праці і соціаль них відно син 
Фе де рації про фспілок Украї ни – 21

Вісник Міжна род но го Слов ’я нсько го унi вер -
си те ту. Харків. 
Серія: соціологічні на уки

– 22

Вісник Харківсько го національ но го універ -
си те ту внутрішніх справ МВС Украї ни 23

Вчені за пис ки Таврійсько го національ но го
універ си те ту імені В.І.Вер на дсько го. 
Серія “Філо софія. Куль ту ро логія. Політо -
логія. Соціологія” 

– 24

Вчені за пис ки Харківсько го гу манітар но го
універ си те ту «На род на укр аїнська ака -
демія»

– 25

Збірник на уко вих праць До нець ко го дер -
жав но го універ си те ту управління. 
Серія «Спеціальні та га лу зеві соціології»

– 26

Ме то до логія, теорія та прак ти ка соціо -
логічно го аналізу су час но го суспільства ХНУ ім. В.Н.Ка разіна 27

Міжна род ний на уко вий фо рум: соціологія,
пси хо логія, пе да гогіка, ме нед жмент НПУ ім. М.П.Дра го ма но ва МОН Украї ни 28

Муль ти вер сум. Філо со фський аль ма нах ІФ ім. Г.С.Ско во ро ди НАНУ 29

На у кові за пис ки Київсько го універ си те ту
ту риз му, еко номіки і пра ва. 
Серія: філо софські на уки 

– 30

На у кові праці. Серія: соціологія ЧДУ ім. Пет ра Мо ги ли МОН Украї ни 31

Пер спек ти ви. Соціаль но-політич ний  журнал ПНПУ ім. К.Д.Уши нсько го 32

Пра во і без пе ка ХНУ внутрішніх справ МВС Украї ни 33

Пси хо логія і суспільство ТНЕУ МОН Украї ни 34

Ри нок праці та за й нятість на се лен ня
Інсти тут підго тов ки кадрів дер жав ної служ -
би за й ня тості Украї ни Міністе рства праці та 
соціаль ної політики Украї ни

35

Соціаль на пси хо логія Укр аїнський центр політич но го ме нед ж мен ту 36

Соціологічні досліджен ня СНУ ім. Во ло ди ми ра Даля МОН Украї ни 37

Стра тегія роз вит ку Украї ни НАУ. ТОВ «На у ко во-ви дав ни чий центр
«Стра тегія»» 38

Укр аїнське релігієзна вство Укр аїнська асоціація релігієзнавців 39

* Ко ду ван ня жур налів за да но згідно з по ряд ком зга ду ван ня їх у Пе реліку на уко вих фа хо вих ви -
дань [Пе релік, 2017].
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