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ПРО ЖУРНАЛ 
«ДЕМОГРАФІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

Науковий журнал «Демографія та соціальна економіка» засновано у 2004 році. У 

журналі публікуються статті, які відповідають концепції та тематичній спрямованості 

видання, а також вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України 

№ 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених 

до переліку ВАК України». 

Перше свідоцтво наукового журналу «Демографія та соціальна економіка» про 

державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації cepії KB № 8304 ви-

дав Державний комітет телебачення i радіомовлення України 12 січня 2004 року. 

Засновник журналу – наукова установа Інститут демографії та соціальних досліджень 

НАН України. 

Міжнародний стандартний серійний номер ISSN журналу «Демографія та со-

ціальна економіка» надав Міжнародним центром ISSN (Head of Bibliographic Section 

ISSN International Centre, Paris, France) на друковану версію у 2009 (ISSN 2072-9480), 

а на електронну версію – у 2013 році (ISSN 2309-2351).

Журнал «Демографія та соціальна економіка», «Демография и социальная эко-

номика», «Demography and Social Economу» пройшов процедуру перереєстрації у 

Державній реєстраційній службі України, одержавши нове свідоцтво про державну 

реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ № 19037-7827 ПР від 

22.06.2012). Співзасновниками журналу сьогодні є Національна академія наук Укра-

їни й Iнститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Національної 

академії наук України.

Журнал виходить двічі на рік. Сфери розповсюдження журналу – загальнодер-

жавна та зарубіжна, матеріали публікуються трьома мовами: українською, російською 

та англійською. Кожна стаття супроводжується розширеним рефератом англійською,  

російською / українською (залежно від мови основного тексту статті) мовами.

Основні напрями наукових публікацій журналу:

• теоретичні проблеми демографії; 

• демографічні процеси: народжуваність, смертність, шлюбно-сімейні процеси, 

міграція;

• соціально-демографічні структури та якість населення; 

• людський розвиток; 

• формування соціального капіталу;

• рівень та якість життя; 

• бідність і соціальне відторгнення;

• ринок праці; 

• соціально-демографічна  політика;

• соціальний захист населення;

• гендерні дослідження;

• розвиток соціальної інфраструктури;

• соціально-демографічне прогнозування; 

• кількісні методи в соціально-демографічних дослідженнях;

• інформаційне забезпечення соціально-економічних та  демографічних 

досліджень; 
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• регіональні соціально-демографічні дослідження;

• потенціал соціалізації; 

• соціальна відповідальність.

Журнал представлений на веб-сайті Інституту демографії та соціальних дослі-

джень імені М.В. Птухи НАН України: http//www.idss.org.ua та має власний електрон-

ний ресурс: http//www.dse.org.ua

Електронна версія журналу подається до Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського. 

Коло авторів: фахівці з академічних та наукових установ України, близького та 

далекого зарубіжжя, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, 

аспіранти наукових установ та ВНЗ.

В Україні журнал – єдине професійне видання, що оприлюднює статті, повністю 

присвячені зазначеним вище науковим проблемам. 

У 2012 році, відповідно до нових вимог Державної атестаційної комісії Міністер-

ства освіти і науки України, склад редакційної колегії журналу було оновлено. Нині 

у роботі редакційної колегії журналу беруть участь 39 наукових фахівців: з них 29 

докторів наук (у тому числі 13 штатних працівників Інституту). До її складу увійшли 

також четверо наукових фахівців з закордонних наукових та навчальних установ.

Статті журналу обов’язково проходять конфіденційне рецензування, яке здій-

снюють члени редакційної колегії та інші знані фахівці, одержуючи щонайменше дві 

(внутрішню та зовнішню) рецензії.

Цільова читацька аудиторія – науковці, аспіранти, докторанти, професорсько-

викладацький склад класичних і гуманітарних вищих навчальних закладів, фахівці з 

наукових і державних установ та відомств, представники законодавчої та виконавчої 

гілок влади.

Журнал можна знайти у багатьох бібліотеках України, країн СНД та за 

кордоном.

Науковий журнал «Демографія та соціальна економіка» зареєстровано в таких 

міжнародних наукометричних та реферативних базах даних: 

• Ulrich’s Periodicals Directory (США), www.ulrichweb.serialssolutions.com (з липня 

2013); 

• Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), (Російська Федерація), 

http://elibrary.ru (з серпня, 2013);

• Index Copernicus International (Польща), http://indexcopernicus.com (з грудня 

2013).

Редакція журналу
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О ЖУРНАЛЕ 
«ДЕМОГРАФИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Научный журнал «Демография и социальная экономика» основано в 2004 году. В 

журнале публикуются статьи, которые соответствуют концепции и тематической 

направленности издания, а также требованиям постановления Президиума Высшей 

аттестационной комиссии Украины № 7-05/1 от 15 января 2003 г. «О повышении тре-

бований к профессиональным изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины». 

Первое свидетельство научного журнала «Демография и социальная экономика» 

о государственной регистрации печатного средства массовой информации серии 

KB № 8304 было выдано Государственным комитетом телевидения и радиовещания 

Украины 12 января 2004 года. Учредитель журнала – научное учреждение Институт 

демографии и социальных исследований НАН Украины. 

Международный стандартный серийный номер ISSN был предоставлен журналу 

«Демография и социальная экономика» Международным центром ISSN (Head of 

Bibliographic Section ISSN International Centre, Paris, France) на печатную версию в 

2009 (ISSN 2072-9480), а на электронную версию – в 2013 году (ISSN 2309-2351). 

Журнал «Демография и социальная экономика», «Демография и социальная 

экономика», «Demography and Social Есопому» прошел процедуру перерегистрации 

в Государственной регистрационной службе Украины, получив новое свидетельство 

о государственной регистрации печатного средства массовой информации (серия КВ 

№ 19037-7827 ПР от 22.06.2012). Соучредителями журнала сегодня являются Нацио-

нальная академия наук Украины и Институт демографии и социальных исследований 

имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины.

Журнал выходит дважды в год. Сферы распространения журнала – общегосу-

дарственная и зарубежная, материалы публикуются на трех языках: украинском, 

русском и английском. Каждая статья сопровождается расширенным рефератом 

на английском и русском / украинском (в зависимости от языка основного текста 

статьи) языках.

Основные направления научных публикаций журнала:

• теоретические проблемы демографии;

• демографические процессы: 

• рождаемость, смертность, брачно-семейные процессы, миграция;

• социально-демографические структуры и качество населения; 

• человеческое развитие;

• формирование социального капитала; 

• уровень и качество жизни;  

• бедность и социальное отторжение;

• рынок труда;

• социально-демографическая политика;

• социальная защита населения;

• гендерные исследования;

• развитие социальной инфраструктуры;

• социально-демографическое прогнозирование;

• количественные методы в социально-демографических исследованиях;
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• информационное обеспечение социально-экономических и демографических 

исследований;

• региональные социально-демографические исследования;

• потенциал социализации; 

• социальная ответственность.

Журнал представлен на веб-сайте Института демографии и социальных исследо-

ваний имени М.В. Птухи НАН Украины: http//www.idss.org.ua и имеет собственный 

электронный ресурс: http//www.dse.org.ua

Электронная версия журнала предоставляется  Национальной библиотеке Укра-

ины имени В.И. Вернадского.

Круг авторов: специалисты из академических и научных учреждений Украины, 

ближнего и дальнего зарубежья, профессорско-преподавательский состав высших 

учебных заведений, аспиранты научных учреждений и ВУЗОВ.

В Украине журнал – единственное профессиональное издание, которое публи-

кует статьи, полностью посвященные указанным выше научным проблемам. 

В 2012 году, согласно новых требований Государственной аттестационной ко-

миссии Министерства образования и науки Украины, состав редакционной кол-

легии журнала было обновлено. Сейчас в работе редакционной коллегии журнала 

принимают участие 39 научных специалистов: из них 29 докторов наук (в том числе 

13 штатных работников Института). В ее состав вошли также четыре научных спе-

циалиста зарубежных научных и учебных учреждений.

Статьи журнала обязательно проходят конфиденциальное рецензирование, ко-

торое осуществляют члены редакционной коллегии и другие известные специалисты, 

получая минимум две (внутреннюю и внешнюю) рецензии. 

Целевая читательская аудитория – ученые, аспиранты, докторанты, профес-

сорско-преподавательский состав классических и гуманитарных высших учебных 

заведений, специалисты из научных и государственных учреждений и ведомств, 

представители законодательной и исполнительной ветвей власти.

Журнал можно найти во многих библиотеках Украины, стран СНГ и за рубе-

жом. 

Научный журнал «Демография и социальная экономика» зарегистрировано в 

таких международных наукометрических и реферативных базах данных:

• Ulrich’s Periodicals Directory (США), www.ulrichweb.serialssolutions.com 

(с июля 2013);

• Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), (Российская Федерация), 

http://elibrary.ru (с августа 2013);

• Index Copernicus International (Польша), http://indexcopernicus.com 

(с декабря 2013).

Редакция журнала
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THE JOURNAL 
«DEMOGRAPHY AND SOCIAL ECONOMY»

«Demography and social economy» is a peer-reviewed, open-access international journal 

of population sciences founded in 2004. All articles published in journal meet the concept 

and content of the journal, as well as the requirements of Resolution of the Presidium of the 

Higher Attestation Commission of Ukraine № 7-05/1 as of 15 January 2003 «On toughening 

requirements to professional publications, listed HAC of Ukraine».

The Certificate of State Registration of the journal was issued by the State Committee 

for Television and Radio Broadcasting of Ukraine as of 12.01.2004 (Series KB № 83047). 

Journal has been established by the Institute for Demography and Social Studies.

The journal «Demography and social economy» was assigned the ISSN 2072-9480 for 

print version in 2009 and ISSN 2309-2351 for online version in 2013.

The journal was re-registrated by Government registration service of Ukraine and 

obtained Certificate of State Registration of the journal (series KV № 19037-7827 PR as of 

22.06.2012). The co-founders of the journal today are the National Academy of Sciences of 

Ukraine and the Ptoukha Institute of Demography and Social Studies of National Academy 

of Sciences of Ukraine.

Journal is published biannual. Areas of journal distribution are both national and 

international. Languages used in text and summaries are Ukrainian, English and Russian.

Scientific fields of the journal «Demography and social economy»

• Theoretical issues of demography;

• Demographic processes: birth rate, mortality, marriage and family processes, 

migration.

• Socio-demographic structures and population quality;

• Human development;

• Formation of social capital;

• The level and quality of life;

• Poverty and social reproduction;

• The labour market;

• Socio-demographic policy;

• Social protection;

• Gender studies;

• Social infrastructure development;

• Socio-demographic forecasting;

• Quantitative methods in the social and demographic research;

• Information support for socio-economic and demographic research;

• Regional socio-demographic research;

• Socialization potential; 

• Social responsibility.

«Demography and social economy» is the only professional publication in Ukraine 

which presents articles entirely devoted to the above research issues.

The primary purposes of the journal are: publication of quality research articles, reviews 

and related material on demography, social sciences, humanities, policy research and other 

disciplines that bear on demography and social studies; encouraging of the development of 

domestic and international scientific community interested with «Demography and Social 

Economy»; promotion of the dissemination of population-related researches.
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The journal is presented on the website of the Ptoukha Institute of Demography and 

Social Studies of NAS of Ukraine: http://www.idss.org.ua and has its own electronic resource: 

http://www.dse.org.ua.

The electronic version of the journal is submitted to the Vernadsky National Library of 

Ukraine.

Authors are scholars of academic and research institutions of Ukraine and foreign 

countries, the teaching staff and graduate students of universities and research institutions.

In 2012, according to the new requirements of the State Attestation Commission of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, the editorial board has been renewed. Today, 

the journal’s editorial board involved 39 scientific experts, including 29 Doctors of Science, 

13 scientists of the Institute, 4 international experts.

«Demography and social economy» used double-blind reviewing procedure model, each 

article reviewed by two referees which may be members of the journal’s Editorial Board, 

outside experts, or both. 

The journal audience is researchers, teaching staff, postgraduate and graduate students, 

and users of demographic and social knowledge in government, non-governmental 

organizations, and the private sector.

«Demography and social economy» is available in many libraries in Ukraine, CIS and 

abroad.

The journal is indexed in:

• Ulrich’s Periodicals Directory, (USA), www.ulrichweb.serialssolutions.com (since 

July 2013); 

• Russian science citation index (RSCI), (Russian Federation), http://elibrary.ru (since 

August 2013);      

• Index Copernicus International (Poland), http://indexcopernicus.com (since 

December 2013).

Editorial Board




