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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ, РЕЦЕНЗЕНТІВ І ЧИТАЧІВ 
 

"Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Соціологія" є рецензованим науковим періодич-
ним виданням, в якому публікуються результати оригінальних досліджень соціологів з різних країн в усіх сферах соціологі-
чного знання: теорії та історії соціології, методології і методів, дослідження соціальної структури, соціальних груп, відносин 
і інститутів, різноманітних суспільних явищ, спеціальні та галузеві соціології. Тематика журналу охоплює сучасні соціальні 
процеси і актуальні проблеми регіону Центральної, Східної Європи і країн Євразії, але не обмежується ними.  

Журнал також публікує фахові рецензії новітніх соціологічних видань, які вийшли в світі, передусім, в Україні і країнах 
регіону: книжок, дисертацій, монографій, підручників тощо.  

Статті і рецензії приймаються до розгляду українською, російською або англійською мовою, відбираються міжнародною 

редакційною колегією журналу і публікуються мовою оригіналу. Статті додатково оцінюються шляхом зовнішнього анонім-

ного рецензування. 
 

Вимоги до статей, які подаютьcя для опублікування в журналі: 
1. Статті повинні відповідати міжнародним фаховим стандартам соціологічних досліджень, в тому числі існуючим вимо-

гам до фахових публікацій в Україні (http://vak.org.ua/docs//prof_journals/requirements.pdf). В статті має бути чітко визначені 
проблема і мета дослідження, а також оригінальний і значущій внесок автора в розв'язання наукової проблеми. Редакція 
звертає увагу авторів на обов'язковість співвіднесення їхнього оригінального дослідження з наявним в світовій соціології 
корпусом знання щодо відповідної наукової проблеми і визначення місця зробленого внеску в дисциплінарному контексті.   

2. Автори статей несуть повну відповідальність за достовірність наведених у статті фактів і даних, результатів аналізу і 
обґрунтованість зроблених висновків, а також повну відповідальність за порушення авторських прав і одержання дозволів 
для використання зовнішніх матеріалів, що захищені авторським правом. Подаючи статтю до редакції, автори тим самим 
засвідчують, що під час проведення дослідження і підготовки статті вони дотримувались етичних вимог, зокрема, Кодексу 
етики Міжнародної соціологічної асоціації (ISA) (http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm), а матеріали, які 
вони подають, є оригінальними і раніше не публікувались.  

3. Статті обсягом 20000–40000 знаків (3000–6000 слів включно з назвою статті; 0,5–1 авторських аркушів) надсилають-
ся електронною поштою на адресу редакції journal_soc_knu@ukr.net на одній із мов видання (електронний документ у фо-
рматі MS Word-97 – MS Word-2010, через 1,5 інтервали, 14 шрифт без позиіонування та переносів, у якому для набору 
тексту слід використовувати тільки шрифт Times New Roman, за винятком символьних шрифтів у формулах).   

4. До статті додаються:  
анотація статті (українською, російською та англійською мовами) із викладом теоретичних і методологічних засад до-

слідження та основних висновків (обсяг – 0,7–1 стандартної машинописної сторінки, або 1200–1800 знаків), 
ключові слова (українською, російською та англійською мовами), 
шифр УДК перед назвою статті. 
Автори з інших країн, що подають статтю англійською мовою, додають анотацію і ключові слова лише англійською мо - 

вою. Автори з інших країн, що подають статтю російською мовою, додають анотацію і ключові слова лише англійською і 
російською мовами.  

5. До статті додаються відомості про авторів: 
Прізвище, ім'я, по батькові (прізвище та ім'я, в тому числі латинським шрифтом), контактний телефон і електрону адре-

су автора, місце роботи (з повною адресою), посада, науковий ступінь, вчене звання. Якщо авторів декілька, потрібно стис-
ло зазначити внесок кожного автора. 

6. Примітки подаються в кінці тексту із послідовною нумерацією (арабськими цифрами). Після приміток (за наявності) 
декларуються подяки авторів, вказуються джерела фінансування дослідження та інституціональна підтримка, можливий 
конфлікт інтересів. Редакційна колегія очікує, що всі особи або організації, які сприяли проведенню дослідження або підго-
товці статті, але не включені до числа авторів, зазначаються в секції "декларації".  

7. Посилання на джерела слід наводити в тексті у форматі "перший автор, рік" або "перший автор, рік: номер (тому),  
сторінки" за стандартом SAGE Harvard reference style але у квадратних дужках. Наприклад: [Weber, 1946; Tilly, 2004: p. 216;  
Тарасенко, 2010: т. 2, с. 170]. Бібліографічні відомості необхідно подавати наприкінці статті (після приміток і декларацій) у 
вигляді списку літератури за абеткою (спочатку джерела, що надруковані кирилицею, а потім – латиницею). (Приклади 
оформлення бібліографічного опису в списку джерел наведено в Бюлетені Вищої атестаційної комісії України. – 2008. – №  
3. – С. 9–13.) Для джерел, що надруковані кирилицею і є перекладом з мов із латинською абеткою, обов'язково зазначаєть-
ся (у квадратних дужках після наведених бібліографічних відомостей) оригінальний правопис прізвища автора та назви 
джерела латинським шрифтом. Для інших джерел, що надруковані кирилицею, повинна додаватись їхня латинська транс-
літерація за стандартами ALA-LC – Американської бібліотечної асоціації – Бібліотеки конгресу 
(http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html). Транслітерація прізвища автора та назви наводиться у квадратних дужках після 
оригінальних бібліографічних відомостей кожного джерела.  

8. Якщо стаття містить ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки тощо), кожний такий матеріал має 
бути поданий із відповідним підписом в електронному вигляді: таблиці, графіки й діаграми, – у форматах Excel, рисунки – у 
форматах CorelDraw чи Adobe Illustrator (імпортовані у Word ілюстрації не придатні для подальшої роботи).   

9. Автори не мають права передавати до інших видань матеріали, що були прийняті до розгляду редакцією журналу, до 
оголошення його результатів або у разі прийняття рішення про публікацію статті.  

10. Статті висловлюють лише погляди авторів, які можуть не збігатися з позицією редакційної колегії журналу.  
11. Статті, які не відповідатимуть вказаним вимогам, до друку не приймаються. Редакція має право скорочувати статті 

та робити літературне редагування. Експертиза редакційної колегії не оприлюднюється і не підлягає оскарженню. Неопуб-
ліковані статті, а також будь-які надіслані матеріали авторові не повертаються.  

12. Надання матеріалів редакції журналу передбачає згоду авторів з цими вимогами, а також їхню згоду на публікацію 

матеріалів в друкованому вигляді в журналі й в електронній версії у виданнях, з якими редакція укладає відповідні угоди.  
 

Для подальшої інформації редакційна колегія рекомендує авторам ознайомитися із попередніми числами журналу на 

сайті: http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/visnik-kiyivskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-tarasa-shevchenka-sociologiya 
 

Кінцеві терміни подачі для чергового числа журналу – 1 квітня та 1 жовтня. 
Статті та супровідні документи надсилати на електронну адресу редакції журналу: journal_soc_knu@ukr.net 
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INFORMATION FOR POTENTIAL AUTHORS, REVIEWERS AND READERS 
 

"Bulletin of National Taras Shevchenko University of Kyiv: Sociology" is a peer-reviewed scientific periodical journal that 
publishes results of original research submitted by sociologists from different countries in all areas of sociology: social theory, 
history of sociology, methodology and methods, studies of social structure, social relations, institutions and current social 
phenomena, special sociological theories and branches of sociology. The scope of the journal embraces but is not limited to 
contemporary social processes and topical problems of Central and Eastern Europe and countries of Eurasia.  

The journal also publishes professional reviews of recent and significant sociological titles that are issued especially in Ukraine 
and the region: books, dissertations, monographs, textbooks etc. 

The journal is soliciting original research articles and reviews on relevant topics in Ukrainian, Russian or English. Submitted 

articles and reviews are selected by international Editorial Board and published in the original language of submission. In addition 

research articles are evaluated by anonymous expert reviewers assigned by the editors. 
 

Requirements for submission to the journal: 
1. Manuscripts of articles must meet the international professional standards of sociological research including existing 

guidelines for scientific publications in Ukraine (See: http://vak.org.ua/docs//prof_journals/requirements.pdf). Author(s) should 
clearly formulate problem and the ultimate goal of research and define author's original and relevant contribution into solut ion of the 
problem in current sociological discourse. Editorial Board warns authors that they are obliged to relate their original research to the 
up-to-date sociological knowledge on the problem and place their contribution within existing international sociological scholarship.   

2. Authors are fully responsible for accuracy of the facts and data presented in the article, credibility of analysis and validi ty of 
the research findings. The author(s) are required to obtain permission to publish any copyright materials that are used in the article. 
Submitting an article to the journal the author(s) hereby confirm that during research and preparing materials for publication they 
adhered to professional ethic requirements including ISA (International Sociological Association) Code of Ethics (http://www.isa-
sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm) and that materials they submitted were original had not been published. 
Responsibility for copyright infringement and failure to comply with existing professional standards are the authors own.  

3. The length of articles should be between 20000–40000 characters (3000 – 6000 words). The articles (in Ukrainian, Russian 
or English) and supporting documents should be sent via e-mail only to the address: journal_soc_knu@ukr.net (document format in 
MS Word-97 – MS Word-2010, 1.5 spaced, 14 font size without positioning and hyphenations, Times New Roman, with the 
exception of character fonts in formulas).   

4. The article should be supplemented with:  
abstract (in Ukrainian, Russian and English) that outlines the theoretical and methodological bases of research and main 

findings (length 0.7-1 standard typewritten pages, or 1200-1800 characters), 
the key word in Ukrainian, Russian and English, 
UDC (Universal Decimal Classification) code before the title. 
Authors from other countries than Ukraine, who submit an article in English, can provide abstract and the key words in English only. 

Authors from other countries, who submit an article in Russian, should provide abstract and the key words in English and Russian.  
5. The article should be supplemented with information about the author(s): 
Last name, first name (Cyrillic names besides original have to be transliterated into Roman alphabet), phone number and E-

mail of the author(s), information about institutional affiliation (with full address), position, short description of work responsibilities, 
level of education, academic degree. In case of multiple authorship, the contribution of each author should be specified. 

6. Author(s) may use endnotes (not footnotes) that should be consecutively numbered through the text with Arabic numerals 
that correspond to a list of notes at the end of the main text. After the notes author(s) may declare acknowledgments including 
funding acknowledgements, institutional support and conflict of interests (if applicable). Editorial Board expects that people or 
organizations that assisted in any way in research or in preparing the article but not included into the list of the authors would be 
mentioned in this section.  

7. References to the sources should be presented in the text in compliance with SAGE Harvard reference style as in-text citations in a 

format "first author last name, year" or "first author last name, year: (volume) page number(s)" but enclosed within square brackets (not 

parentheses) E.g.: [Weber, 1946; Tilly, 2004: p. 216; Тарасенко, 2010: т. 2, с. 170]. Bibliographic information must be provided at the end 

of the article in the form of a bibliography in alphabetical order (first sources come in Cyrillic, then – in Roman). (Examples of presentation 

of bibliography are given in Бюлетені Вищої атестаційної комісії України. – 2008. – № 3. – С. 9–13).   
Sources in Cyrillic that are translations from languages with Roman alphabet must be supplemented with original spelling of 

author's name and the tile in Roman alphabet (presented within square brackets after initial bibliographic description). Other 
sources in Cyrillic must be transliterated according to ALA-LC (American Library Association – Library of Congress) standards for 
Romanization (http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html). Transliteration of author's name and the tile should follow within square 
brackets after original bibliographic description.  

8. If an article contains illustrations (tables, graphs, diagrams, pictures etc.), each such material must be submitted with the 
corresponding legends in electronic form: tables, charts and graphs – in Excel, images – in CorelDraw or Adobe Illustrator 
(imported images in Word are not suitable for further processing).   

9. If an article submitted to the journal was accepted for consideration, the author(s) are not permitted to seek for other 
submissions for publication elsewhere until decision of the editors is announced or when the article is accepted for publication.  

10. Articles express the views of their author(s), which may not necessarily reflect the views of the Editorial Board.  
11. Articles that do not meet these requirements may not be accepted for publication. Editors are granted the right to edit or 

shorten the article. Editorial evaluation is not public and may not be discussed. Rejected articles as well as other submitted 
materials are not returned to the author(s).  

12. Submitting an article and other materials to the journal the author(s) hereby give their consent to these requirements as well 

as their lawful consent to the publication of the article in print in the journal and in the electronic format by publishers,  with whom 

Editorial Board shall make appropriate arrangements.  
 

Additional information can be found at journal's web site: 
http://www.soc.univ.kiev.ua/en/bulletin-kyiv-national-taras-shevchenko-university-sociology 
Deadlines for submissions for forthcoming issues of the journal –  
the 1st of April and the 1st of October. 

 
Please send articles and supporting documents to: journal_soc_knu@ukr.net 
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ВІСНИК 
 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
 
 

СОЦІОЛОГІЯ 
 
 

Випуск 1(4) 
 
 
 
 
Статті подано в авторській редакції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оригінал-макет виготовлено Видавничо-поліграфічним центром "Київський університет" 

 
 
 
 
 
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-

статистичних даних, власних імен та інших відомостей. Редколегія залишає за собою право скорочувати та редагувати 

подані ма-теріали. Рукописи та електронні носії не повертаються. 
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