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Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації

Серія КВ № 15340-3912Р від 22 червня 2009 р.

З 2010 р. усі електронні версії видання передаються на зберігання  
до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України  

і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus

Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою програмного 
забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
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На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886  
від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових 
фахових видань України категорії «Б» у галузі соціальних наук  
(054 – Соціологія).

• Збірник наукових праць виходить 4 рази на рік.
• Робочі мови збірника: українська, російська, англійська.
• Редакція матеріали не повертає. Статті до друку підписують 

за рекомендацією вченої ради Класичного приватного 
університету.

• Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр  
і прізвищ несуть автори матеріалів.

• При використанні матеріалів збірника посилання на 
«Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики» 
обов’язкове.

• Кожна стаття, направлена до збірника, повинна мати такі 
структурні елементи: індекс УДК (у верхньому лівому кутку 
сторінки); тематичний розділ журналу; прізвище, ім’я та 
по-батькові автора (-ів) (не більше 3-х авторів), науковий 
ступінь, вчене звання, посада та місце роботи навчання) та 
назва статті; текст статті; список літератури; анотації та ключові 
слова двома мовами (мовою статті та англійською мовою).  
Список використаних джерел подається наприкінці статті в 
порядку згадування джерел та оформлюється з урахуванням 
розробленого в 2015 році Національного стандарту України 
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та правила складання». 
Обсяг анотації – 1800 знаків без пробілів (250-300 слів), 
кількість ключових слів – мінімум 5 слів. 
Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, 
таблиці, графіки, список літератури.

• Реквізити для оплати публікації будуть надіслані авторові на 
електронну пошту після схвалення рукопису редколегією.


