
Журналу «Демографія та соціальна економіка» 10 років! 

 

У листопаді 2014 року виповнилось 10 років від дня 

заснування Інститутом демографії та соціальних досліджень 

імені М.В. Птухи НАН України наукового журналу «Демографія 

та соціальна економіка».  

Перше свідоцтво про державну реєстрацію журнал 

«Демографія та соціальна економіка» отримав у січні 2004 року, 

а 2012 року журнал був перереєстрований, співзасновником 

журналу разом з Інститутом стала Національна академія наук 

України.  

У журналі публікуються статті, які відповідають концепції та тематичній 

спрямованості видання. 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 відтворення; 

• 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; 

• регіональні соціально-демографічні дослідження; 

• потенціал соціалізації; 

• соціальна відповідальність. 

Серед авторів – фахівці з академічних та наукових установ України, 

близького та далекого зарубіжжя, професорсько-викладацький склад вищих 

навчальних закладів, аспіранти наукових установ та вишів. 

В України цей журнал – єдине професійне видання, що оприлюднює 

статті, повністю присвячені зазначеним вище науковим проблемам. Високій 

якості опублікованого матеріалу сприяє суворий відбір та наукове 



 

рецензування членами редакційної колегії статей, що поповнюють редакційний 

портфель журналу.  

За журналом закріплено назви трьома мовами: «Демографія та соціальна 

економіка», «Демография и социальная экономика», «Demography and Social 

Economy», сфери розповсюдження журналу – загальнодержавна та зарубіжна, 

матеріали публікуються трьома мовами: українською, російською та 

англійською. Журнал виходить двічі на рік. Міжнародний стандартний 

серійний номер ISSN журнал «Демографія та соціальна економіка» на 

друковану версію отримав у 2009 р. (ISSN 2072-9480), на електронну версію – 

у 2013 р. (ISSN 2309-2351). За десять років існування видано 21 випуск, в яких 

опубліковано 354 статті. 

Журнал має власний електронний ресурс: http://dse.org.ua, також він 

представлений на веб-сайті Інституту демографії та соціальних досліджень 

імені М.В. Птухи НАН України: http://idss.org.ua/, електронна версія журналу 

подається до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 

У 2012 році, відповідно до нових вимог Департаменту атестації кадрів 

Міністерства освіти і науки України, склад редакційної колегії журналу було 

оновлено. Нині у роботі редакційної колегії журналу беруть участь 36 наукових 

фахівців, з них 34 доктори наук, до складу увійшли сім наукових фахівців, 

докторів наук з закордонних наукових і навчальних установ (Австрія, Бєларусь, 

Велика Британія, Германія, Канада, Росія, Франція). 

Цільова читацька аудиторія журналу – 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 розсилається до міністерств, відомств, наукових установ, вищих 

учбових закладів, бібліотек України та за кордон. 

Науковий журнал «Демографія та соціальна економіка» зареєстровано в 

таких міжнародних наукометричних та реферативних базах даних: 

Ulrich’s Periodicals Directory, США, http://ulrichweb.serialssolutions.com 

(з липня 2013),  

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), РФ, http://elibrary.ru 

(з серпня 2013). 

Index Copernicus International, Польща, http://indexcopernicus.com 

(з грудня 2013). 

Науково-видавнича рада НАН України вітає колектив редакції і 

редакційну колегію журналу "Демографія та соціальна економіка" та зичить 

нових творчих здобутків, доброго здоров'я, щастя, нових творчих звершень та 

подальших успіхів у підготовці важливого українського  

 

http://dse.org.ua/
http://idss.org.ua/


 

 

Керівні члени редакційної колегії журналу: 

 

Голова редакційної колегії – Е.М. Лібанова, акад. НАН України, д-р 

екон. наук, проф., директор Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України 

 

Заступник голови редакційної колегії – С.І. Пирожков, акад. НАН Ук-

раїни, д-р екон. наук, проф. 

 

Заступник голови редакційної колегії – О.В. Макарова, д-р екон. наук, 

заст. директора Інституту демографії та соціальних досліджень 

ім. М.В. Птухи НАН України 

 
 

Відповідальний секретар – О.М. Гладун, д-р екон. наук, заст. 

директора Інституту демографії та соціальних досліджень 

ім. М.В. Птухи НАН України 

Науково-видавнича рада НАН України вітає колектив редакції і 

редакційну колегію журналу "Демографія та соціальна економіка" з першим 

ювілеєм та зичить доброго здоров'я, щастя, плідної роботи, нових творчих 

здобутків та подальших успіхів у підготовці важливого для української науки 

видання. 

 


