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(5 червня 2019 р., Київ) 

Науковий журнал є ядром наукового життя. Навколо нього обертаються різного рівня і ступеня 

порядності науковці, виконуючи різні ролі — читачів, авторів, рецензентів, редакторів, 

цитувальників, а також різного штибу видавці та інституції, пов’язані з організацією науки. Це 

найрізноманітніші фонди та організації, які надають фінансування на виконання наукових 

досліджень, і установи, які створюють необхідний інструментарій та методики для оцінки 

ефективності вже зроблених і перспективності майбутніх фінансових вкладень — наукометричні 

бази даних. 

Майже три століття основною функцією 

журналу була комунікативна, а нині журнал 

набуває нової функції — мірила ефектив-

ності наукової праці та добробуту науковців. 

Це прикро та некоректно, але з цими 

змінами необхідно рахуватись, адже саме 

вони є рушієм уніфікації світових вимог до 

наукових періодичних видань. 

Зараз нам здається, що принципи та 

забезпечення існування наукового журналу 

стали інакшими, ніж були століття чи більше 

тому. Насправді ні. 

Журнал, як і раніше, має представляти статті з новими, а не опублікованими раніше результатами, 

логічно викладеними і повною мірою обґрунтованими, викладені експерименти і описані методики 

повинні підлягати верифікації. При цьому стаття має забезпечувати повноту посилань на праці, з 

якими вона пов’язана, та бути легко доступною іншим науковцям. 

Змінились лише технічні засоби забезпечення оригінальності, чесності, відтворюваності та 

доступності наукового результату. А організовувати все це, як і триста років тому, має редактор 

журналу та кілька його помічників. 

Хто такий редактор журналу і що він повинен робити? 

Насамперед — визначитись, який же він редактор: головний, відповідальний, науковий, 

літературний, художній, технічний? Заступники головного редактора також, вочевидь, редактори, 

як і усі члени редакційної колегії. 

Головний редактор, відповідно до Законів України «Про видавничу справу» та «Про друковані 

засоби масової інформації», а також Положення про періодичні видання НАН України, несе 

персональну відповідальність за журнал, його роботу та стратегію розвитку. 
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Він, керуючись чинним законодавством, 

ухвалює рішення про напрями розвитку, 

обрання економічної моделі, умов передплати 

чи відкритого доступу, обсягу та періодичності, 

формування архівів та входження до 

різноманітних баз. Він формує склад 

редакційної колегії та призначає своїх 

заступників, відповідальних за конкретні 

наукові напрями (рубрики журналу), призначає 

рецензентів, запрошує до співпраці нових 

авторів, веде засідання редакційної колегії, 

підписує випуски журналу до друку. 

 

Тобто головний редактор відповідає передовсім за зовнішні зв’язки журналу: його помітність, 

привабливість, цінність — за його наукове реноме. 

Підтримкою у підвищенні впливовості та 

помітності журналу є заступники 

головного редактора — вони відповіда-

ють за певні тематичні розділи, отже, 

мають вплив на стратегічні напрями 

роботи: запрошення авторів, рецензентів, 

нових членів редакційної колегії, форму-

вання нових рубрик, укладання спеціа-

лізованих випусків, входження до 

потрібних реферативних чи наукометрич-

них баз тощо. 

Інші члени редакційної колегії найчастіше тільки беруть участь у засіданнях, або й просто дають 

згоду на зазначення власних прізвищ у журналі. Інколи можуть бути рецензентами або виконувати 

незалежне оцінювання у разі, коли думки рецензентів щодо пропонованої статті різні. У деяких 

журналах члени редколегій спільно готують тематичні огляди за конкретними науковими 

напрямами. Але реально вони передовсім сприяють зростанню реноме журналу. 

Вимоги до наукових фахових видань України, затверджені МОН України 2018 року, дають змогу 

скоротити кількість членів редколегії до семи науковців разом із головним редактором. Нині не 

потрібно залучати по шість фахівців з кожного наукового напряму, достатньо, щоб сім учених, які 

письмово згодились увійти до складу редколегії, мали науковий ступінь за однією зі спеціальностей, 

що відповідають науковому профілю, не менше трьох із них працювали за основним місцем роботи 

в українських наукових установах або закладах вищої освіти, і щонайменше один — у закордонних. 

Відповідальний редактор може фігурувати також як штатний заступник головного редактора, 

відповідальний секретар редколегії чи журналу, завідувач редакції. Особа, яка забезпечує практичне 

втілення стратегічних рішень головного редактора і редколегії, а також роботу редакції з 

перетворення авторських рукописів на готовий до поліграфічного відтворення та розміщення у 

мережі оригінал-макет. Для традиційних паперових видань також контролює поліграфічне 

виготовлення та поширення випусків. Це тактик, який щоденно втілює у життя стратегічні рішення 

головного редактора та редколегії. 



3 
 

Але у наших умовах це особа, яка 

виконує функції всіх — від головного 

редактора до кур’єра. Зрозуміло, що 

за такого навантаження відповідаль-

ному редактору — секретарю — 

завредакцією важко слідкувати за 

новаціями у науковому світі та 

упровадженням сервісів, покликаних 

покращити роботу журналу. Саме 

тому такими складними є будь-які 

зміни у журналі: варто відволікти 

єдиного дієвого працівника від 

поточної роботи, як це неминуче 

позначається на графікові виходу 

видання. 

Що ж насправді мав би робити цей працівник? Отримувати та реєструвати авторські рукописи, 

одразу направляючи авторам на доопрацювання неналежно оформлені роботи; подавати їх на 

розгляд головному редактору та після визначення ним рецензентів здійснювати необхідне 

листування. Вести базу авторів і рецензентів журналу. Про результати рецензування, як і про 

наповненість портфелю журналу загалом і по рубриках, повідомляти головному редактору. 

Готувати засідання редколегії, укладати рукопис журналу відповідно до затвердженого редколегією 

змісту та передавати цей рукопис до виготовлення видавцеві. Укладаючи рукопис прослідкувати за 

коректним зазначенням імен, ідентифікаторів та афіліацій авторів, відомостей про фінансування 

наукових досліджень, відомостей, що стосуються ідентифікування журналу в цілому та кожної 

статті окремо. Слідкувати за своєчасним поданням інформації до баз даних, електронних каталогів, 

агрегаторів, контролювати наповнення власного веб-ресурсу журналу, аналізувати можливість 

входження до інших ресурсів та пропонувати головному редакторові шляхи покращення 

доступності видання у мережі. 

Очевидно, що навіть для цього обсягу роботи 

відповідальному редакторові потрібен поміч-

ник. При цьому відповідальний редактор не 

повинен: шукати авторів та обирати 

рецензентів — це компетенція головного 

редактора; перевіряти переліки посилань до 

статей і метричні одиниці, факти й дати — це 

робота рецензента; редагувати чи переклада-

ти тексти — для того є науковий і 

літературний редактори; виготовляти 

ілюстративний матеріал і оригінал-макет — 

для цього є художній і технічний редактори, 

художники і верстальники. 

Отже після затвердження змісту журналу на засіданні редакційної колегії відповідальний секретар 

передає повний рукопис журналу до редакції, в ідеальному випадку — до видавця. Тут виконують 

редагування текстів, художнє оформлення журналу, підготовку ілюстрацій та виготовлення 

оригінал-макета. Ці операції покладені на наукового редактора, адже для наукових видань кожен 

літературний редактор повинен мати бодай початкові знання з відповідної наукової тематики та 
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слідкувати за розвитком термінології у певній сфері; на художнього редактора та технічного 

редактора, які слідкують за правильністю оформлення обкладинки і титульної сторінки, 

відповідності сторінок затвердженому шаблону журналу та чинним державним стандартам, 

гармонійному розміру рисунків та таблиць, написів і підписів на них тощо. 

Нехтування будь-якою ланкою у роботі чи змішування функціональних обов’язків призводить до 

погіршення журналу, зниження його якості, у тому числі й наукової цінності. 

Саме такий розподіл обов’язків передбачає «Положення про науковий журнал НАН України», 

затверджене постановою Президії НАН України від 07.11.2008 № 283. Науково-видавнича рада 

НАН України наполегливо пропонувала, щоб кожний журнал на основі цього положення уклав 

власний документ і унормував розподіл обов’язків для оптимального функціонування. 

Але це положення уже потребує оновлення, адже не враховує багатьох  новацій останніх років. 

Наприклад, хто має відповідати за впровадження систем ідентифікаторів, у тому числі авторських 

профілів та індексів doi, уведення необхідних застережень щодо дотримання етичних норм та 

політики антиплагіату, сучасних засобів захисту авторського права, входження до баз даних, 

подання документів на перереєстрацію до МОН України із визначенням потрібної категорії, 

відповідним оновленням вимог до авторів? 

Кожну з цих новацій відповідальний редактор сприймає як ще одне завдання та поспішає його 

виконати формально, не приділяючи уваги, щоб вивільнити час на роботу зі статтями. Але всі 

новації створюють єдину систему. І завдання відповідального редактора тут — збагнути цю систему 

та показати її головному редактору. А вже потім, коли головний редактор визначить першочергові 

та другорядні завдання та шляхи їх виконання, можна буде говорити про цілеспрямовану політику 

та раціональну діяльність. 

Більша частина працівників редакцій, які звертаються до нас, 

починають свої питання зі слів «Мені сказали, що нам потрібно…». 

Зустрічне питання «Для чого?» зазвичай залишається без відповіді. 

Відклавши у бік високі матерії типу відкритого доступу і як нам 

публікувати іноземців за гроші, спробуємо поділити нові обов’язки 

між старими гравцями. 

Виходимо з того, що вершиною мрій вітчизняного журналу є 

отримання категорії А у переліку наукових фахових видань. Бо 

інакше ж наші публікуватись не будуть, а статей і так бракує. Які 

вже там комунікативні функції… Ну, може бути ще категорія Б. 

Вона й більш досяжна. 

Категорія А — стратегічне завдання. І вирішувати його було треба тоді, коли наказ МОН набув 

чинності — у березні 2018 року, пам’ятаючи про те, що у березні 2020 чинний до ухвалення наказу 

перелік фахових зникне. Ознайомлення з наказом — завдання саме для відповідального редактора. 

А от далі — вже виключно компетенція головного: він має обрати категорію, якої домагатиметься 

журнал протягом двох років, і визначити, як саме це відбуватиметься. І відповідно змінити склад 

редакційної колегії та затвердити нові вимоги до авторів. Обрати наукометричну базу, до якої 

журналу бажано увійти (для категорії А це WoS CC та Scopus), ознайомитись з її вимогами та дати 

доручення стосовно увідповіднення веб-ресурсу журналу цим вимогам та подання заявок на 

входження до обраних баз. Нові вимоги до авторів має підготувати відповідальний секретар 

виходячи з визначеної головним редактором мети і врахувати етику; політику; потребу у системах 
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ідентифікації журналу, статей і авторів; ліцензійних договорів і ліцензій відкритого доступу. 

Головний редактор повинен ознайомитись з усіма цими текстами, підготовленими відповідальним 

для оприлюднення на веб-ресурсі видання, а також затвердити їх на засіданні редакційної колегії. 

Технічне розміщення цих текстів, відповідних ідентифікаторів, реєстрація кодів doi, формування 

електронного архіву, застосування новітнього програмного забезпечення, у першу чергу референс-

менеджерів і програм з виявлення плагіату, це вже завдання для працівника редакції — помічника 

відповідального секретаря. 

Це було б можливо за два роки, якби журнал працював як злагоджена система з чітко розділеними 

повноваженнями між працівниками, з визначеною метою, авторами, коло яких розширюється, 

актуальною тематикою, яка розвивається та цікавить багатьох фахівців, як механізм оприлюднення 

значущих результатів. Але за вісім місяців, які залишились до оновлення переліку фахових видань, 

увійти до WoS CC та Scopus нереально. Тому зараз як мету варто розглядати категорію Б. 

Варто пам’ятати, що питання, поставлені перед науковою спільнотою планом S рано чи пізно нам 

доведеться вирішувати. Відповідно до декларованого планом S, найближчим часом матимуть 

значення лише публікації, що відповідають вимогам золотого доступу: професійно і якісно 

підготовлена видавцем версія журналу з прозорою політикою щодо дотримання наукової етики, 

обов’язкового фахового рецензування, охорони авторського права, розміщена на стабільній 

професійній платформі. Пріоритетною буде вважатись платформа DOAJ і, відповідно, журнали, що 

входять до цієї бази. Наголошу, що ця база відповідає і вимогам МОН України до "інших 

рекомендованих баз". Якщо обиратимете базу, до якої варто нині швидко увійти, прошу пам’ятати 

у першу чергу саме про DOAJ, вимоги якої суголосні вимогам МОН України, а також WoS CC та 

Scopus, але сама база є більш дружньою. Зараз із журналів НАН України до цієї бази входить менше 

десятка, але саме ці журнали будуть цікавити закордонних авторів після імплементації плану S. 

У разі отримання категорій А та Б наукове фахове видання на період до проведення моніторингу 

спокійно може продовжувати друкувати статті вітчизняних науковців, потрібні їм для атестацій, 

отримання наукових ступенів і фінансування. Не опікуючись зростанням престижу, розширенням 

кола авторів та рецензентів і, відповідно, читачів, поліпшенням наукової комунікації. 

Журналів категорій А та Б нині 157 (електронних і друкованих разом). Наступного року, якщо МОН 

не запровадить ще якихось змін до наказу № 32, журнали, що мають нині категорію В, будуть 

виключені з переліку без права поновлення. Нині категорію В в Україні мають 1700 видань. Також 

у переліку фахових нині вміщено 657 видань без категорії — вони втратили фаховість 2014—2016 

року, бо не подали вчасно документи на її 

поновлення. Зрозуміло, що фактичне 

знищення такої кількості видань призведе 

до зростання попиту на ті видання, що 

залишились у категоріях А та Б, а також до 

виникнення нових видань. Тобто кілька 

найближчих років все виглядатиме так, 

наче нічого не треба робити — фаховість є, 

статті є, робота з базами даних налагод-

жена, ідентифікатори doi працюють. 

А що далі? 

Може, нарешті настане час згадати, що науковий журнал — ядро наукової комунікації? 


