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Розглянуто основні засади створення уніфікованого шаблону наукового 

журналу відповідно до чинних нормативних документів і правил створен-

ня оригінал-макетів, а також із урахуванням досвіду фахівців Видавничого 

дому "Академперіодика" Національної академії наук України. Наведено пе-

релік основних нормативних документів, дано інші корисні посилання. На 

прикладі типового уніфікованого шаблону показано, який вигляд по вин ні 

мати обкладинка і титульна сторінка наукового журналу, а також спускова 

сторінка статті наукового фахового видання, детально описано необхідні 

структурні елементи наукової статті та охарактеризоване їхнє оформлення. 

Коротко обґрунтовано вибір представлених в уніфікованому шаблон рі-

шень. Описані найчастіші помилки, наявні у вітчизняних наукових фахо-

вих журналах. Прикладами з реальних журналів проілюстровано можливе 

різноманіття оформлення в межах уніфікованого шаблону. 

Ключові слова: наукове фахове періодичне видання, науковий журнал, шаб-

лон наукового журналу, оформлення наукового періодичного видання, еле-

менти видавничого оформлення, видавничі норми і правила, вимоги нау ко-

мет рич них баз.

Кохана дарує троянду.
Чим їй віддячу? Вужем!
Потемніло її лице.
І не знаю, чого б це?!
Ну, як хоче, хай собі йде.

Лу СІНЬ, "Моє загублене кохання", 
1924 1

Вступ. Ідея цієї статті склалась миттєво, а от написання було три-

валим. Її актуальність визначена тим, що всі ми хочемо, щоб було 

якнайкраще, а отримуємо на виході "як завжди", бо намагаємось 

1 Переклала Марта Логвин, експерт з китайського живопису, провідний 

науковий співробітник Національного музею мистецтв імені Богдана та 

Варвари Ханенків.
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поєднати непоєднуване. Майже 10 років поспіль ми, працівники Видав-

ничого дому "Академперіодика" НАН України, беремо участь у організації 

щорічної науково-практичної конференції "Наукова періодика: традиції та 

інновації". Намагаємось вчитись і вчити, опрацьовуємо численні норма-

тивні документи, стандарти й правила, залучаємо фахівців із установ НАН 

України, передовсім із Президії Академії, із закладів вищої освіти, зокрема 

профільних — Української академії друкарства й Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ДУ "Книж-

кова палата України імені Івана Федорова", Держспоживстандарту… А через 

рік знову бачимо у руках фахівців — працівників редакцій академічних нау-

кових журналів деталі від переплутаних пазлів, які подеколи навіть склада-

ються у подобу візерунка.

Отже, актуальність цієї статті зумовлена необхідністю отримання чітко-

го уявлення, що, як і чому має бути наявним у науковому фаховому виданні, 

а наукова новизна полягає у спробі розмежувати необхідні та факультативні 

елементи і гармонійно поєднати їх на сторінках журналу.

Тому метою статті є систематизоване викладення нашого досвіду, отри-

маного за багато років постійних видозмін та оновлення вимог до наукових 

фахових видань в Україні, що залежать як від вітчизняних установ, що впер-

то не хочуть визнавати існування одна одної, так і від світових наукометрич-

них баз, яким і на думку не спадало, що хтось може вимагати однакового 

оформлення пристатейних переліків посилань у межах країни.

Просимо читачів зауважити вже зараз, що всі приклади у тексті статті є 

скомпільованими з багатьох, а збіги є ненавмисними. Також не варто далі 

читати тим, хто не розуміє, що видання, його вигляд, оформлення у ньому 

кожного рядка й кожного інформаційного блока становить цілісну систему, 

а жодний елемент не можна міняти довільно і відокремлено.

Предметом нашого дослідження, як логічно випливає з розпачливого 

вступу, є обов’язкові і факультативні елементи видавничого оформлення 

наукового фахового періодичного видання (тут ми уперше вживаємо слово 

фахове, малозрозуміле у цьому контексті, але дуже впливове). 

Об’єкт дослідження — оформлення наукового фахового періодичного 

видання, його уніфікований шаблон.

Залучені нами методи є традиційними: ретроспективний огляд норма-

тивних документів та наявної джерельної бази, наукової літератури та чис-

ленних вебінарів; порівняльний метод і традиційний для наукового дослід-

ження аналіз / синтез; точкове опитування фахівців з конкретних питань 

(складання експертної думки), а також опитування інших стейкхолдерів.

Результати та їх обговорення. Оскільки результатом нашого досліджен-

ня є продукт ідеального світу: уніфікований шаблон наукового фахового 

видання в Україні, то для найліпшого розуміння результатів дослідження 

та складових частин шаблону ми пояснюватимемо їх на прикладах, залуча-

ючи якнайбільше графічного матеріалу і за потреби посилаючись на нор-

мативні документи. Викладений нижче матеріал стосується лише друко-
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ваної версії видання, зрозуміло, що оформлен-

ня електронної версії, оскільки послуговується 

дещо іншими інструментами і має передбачати 

інші користувацькі можливості, повинно дещо 

відрізнятись, але не за набором елементів, а за 

принципами їх компонування.

Цей шаблон ми складали понад рік, пропо-

нуючи його до застосування науковим журналам 

НАН України, що отримали категорії А та Б, 

увій шли чи ні до наукометричних баз, згодились 

з нами одразу, чи довго дискутували. Тому значна 

частина утілених у ньому рекомендацій, а також 

відхилених непридатних варіантів, є наслідком 

тривалих і плідних дискусій з колегами 2, і ми їм 

за це щиро вдячні.

Обкладинка періодичного видання. Не па-

літурка і не обгортка, а обличчя журналу, має 

чотири сторінки (рис. 1). Обов’язковою інфор-

мацією на них, відповідно до Закону України 

"Про видавничу справу"3, а також Закону Украї-

ни "Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні"4 (ст. 32), є вихідні дані періо-

дичного видання: його назва і склад засновни-

ків, прізвища та ініціали редактора (головного 

редактора) і особи, відповідальної за випуск саме цього номера видання; 

порядковий номер випуску і дата його виходу в світ; індекс видання, роз-

повсюджуваного за передплатою; ціна або помітка "Безкоштовно"; тираж; 

адреси редакції, видавця, друкарні; серія, номер і дата видачі свідоцтва 

про державну реєстрацію; видавець (співвидавці). Поширення друкова-

ного засобу масової інформації без вихідних даних заборонено. Водночас 

місце для інформації щодо входження до переліку наукових фахових ви-

дань, категорії та спеціальностей, повного складу редколегій з посадами, 

званнями та афіліаціями, які вимагає розташовувати на обкладинці жур-

налів МОН України, названі Закони не передбачають.

2 Підозрюємо, що значна частина цих дискусій тривала довго не тому, що редакційна 

колегія та працівники редакції були зацікавлені у найліпшому результаті, а тому, що 

вони прагнули видовершити оформлення переліків посилань, а не складати політику 

відкритого доступу, дбати про захист авторського права, вишукувати рецензентів чи 

розширювати коло авторів. Але це не є предметом нашого дослідження.
3 Про видавничу справу: Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР. URL: https://zakon.

rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 14.10.2020).
4 Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.1992 

№ 2782-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12#Text (дата звернення: 

14.10.2020).

Рис. 1. Елементарна фізична 

структура друкованого ви-

дання: 1 — перша сторінка 

обкладинки, 2 — друга сто-

рінка обкладинки, 3 — третя 

сторінка обкладинки, 4 — 

четверта сторінка обкладин-

ки, 5 — корінець, 6 — блок
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2
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Деталі розташування інформації на обкладинці розглянуто в Держав-

них стандартах України, з переліком яких можна ознайомитись на сайті ДУ 

"Книжкова палата України імені Івана Федорова" або Держспоживстандар-

ту України. Тут і далі ми вже не покликатимемось на конкретний стандарт 

у кожному випадку, наводимо лише перелік найнеобхідніших до ознайом-

лення 5. Чинні на сьогодні стандарти так само не містять вимог стосовно 

розташування інформації для МОН України. Імовірно, вимоги наказу про 

наукові фахові видання будуть враховані у новій редакції ДСТУ 7152:2010 

"Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журна-

лах і збірниках", яку зараз доопрацьовує ДУ "Книжкова палата України іме-

ні Івана Федорова" разом з Держспоживстандартом. Принаймні так було 

на тому етапі, коли ми були залучені до цієї роботи разом з працівниками 

Книжкової палати.

5 ДСТУ 4489:2005. Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів. Вперше (зі ска-

суванням ГОСТ 5773-90); чинний від 2006-10-01; ДСТУ ISO 3297:2018 (ISO 3297:2017, 

IDT). Інформація та документація. Міжнародний стандартний серіальний номер 

(ISSN). На заміну ДСТУ 4515:2006; чинний від 2019.01.01; ДСТУ 4861:2007. Інформа-

ція та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; 

ISO 7275:1985, NEQ). Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.4-86, ГОСТ ЭД 1 7.4-90); чинний 

від 2009-01-01; ДСТУ 6095:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та ви-

давничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 

7.88-2003, МОD). Вперше; чинний від 2009-07-01; ДСТУ 7093:2009. Система стандар-

тів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочен-

ня слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004 

(ИСО 832:1994), МОD; ISO 832:1994, МОD). Зі скасуванням ГОСТ 7.11-78. Чинний 

від 2010-04-01; ДСТУ 7152:2010. Інформація та документація. Видання. Оформлення 

публікацій у журналах і збірниках. Зі скасуванням ГОСТ 7.5-88; чинний від 2010-10-01; 

ДСТУ 7342:2013. Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складан-

ня та подання у виданнях. Вперше; чинний від 2014-01-01; ДСТУ 7449:2013. Шрифти 

друкарські (на кириличній та латинській графічних основах). Групи. Місткість. Вперше 

(зі скасуванням в Україні ГОСТ 3489.1-71). Чинний від 2014-07-01; ДСТУ 8299:2015. 

Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у ви-

даннях. Вперше; чинний від 2017-07-01; ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Вперше; чинний 

від 2016-07-01. (Перевидано з поправками); ДСТУ 8344:2015. Інформація та документа-

ція. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять. Вперше (зі скасуван-

ням ДСТУ 3018-95); чинний від 2017-07-01; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів 

з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографіч-

ний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, ІDТ). Зі скасуванням 

ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82; чинний від 

2007-07-01; ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та ви-

давничої справи. Бібліографічний запис.  Заголовок. Загальні вимоги та правила скла-

дання (ГОСТ 7.80-2000, ІDT). Вперше; чинний від 2008-04-01; ДСТУ ГОСТ 7.84:2008. 

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Видання. Обкла-

динки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, ІDТ). 

Вперше; чинний від 2009-01-01; КД 29.06-2001. Оформлення та поліграфічне виконан-

ня друкованих засобів масової інформації. Вперше; чинний від 2001-04-01.
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Отже, на першій (лицьовій) сторінці обкладинки періодичного видання 

у правому горішньому куті мають бути зазначені всі чинні отримані жур-

налом міжнародні стандартні номери серіального видання ISSN із зазна-

ченням виду версії (print, on-line тощо), на які ці коди отримано (рис. 2). 

Також повинна бути зазначена титульна назва видання, рік випуску, номер 

випуску у межах року, номер поточний (від започаткування видання, вка-

зують у дужках). Може бути вказана назва видання іншою мовою (мовами), 

якщо ця назва міститься у Свідоцтві про державну реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації в Україні та номер тому (якщо він є). Водночас 

назва видання може бути художньо закомпонована, утворюючи логотип 

журналу. У оформленні мають бути використані чорний і білий кольори 

для кращого візуального сприйняття. Також можуть бути зазначені основні 

теми конкретного числа журналу.

Корінець. Оформлюється без напису, якщо товщина видання не пере-

вищує 4 мм. Якщо ж корінець більший, то напис на корінці розташовують 

згори донизу, щоб було зручно читати, коли журнал лежить на горизонталь-

Рис. 2. Приклади оформлення першої сторінки обкла-

динки наукового періодичного видання
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ній поверхні. У корінці зазначають: ISSN друкованої версії, назву видання 

титульною мовою, номер у межах року, поточний номер, рік випуску, сто-

рінковий інтервал випуску.

Варто тут наголосити, що вказувати не тільки номер, але й том журналу 

мало сенс, коли журнал поширювали переважно через бібліотеки, які ро-

били річні підшивки періодичних видань. Важливим було те, що нумерація 

сторінок періодичного видання (пагінація) була наскрізною у межах тому 

(тобто відповідного року): це давало змогу скласти "річну" книгу без дублю-

вання номерів сторінок і плутанини з посиланнями на певні опубліковані 

матеріали. Зараз із поширенням журналів переважно у вигляді електронних 

виокремлених статей розвиваються інші форми пагінації (кодування чи ну-

мерування статей, складна пагінація з порядкового номера статті у випус-

ку та сторінкового інтервалу тощо). Однак найстаріші журнали зберігають 

наскрізну щорічну пагінацію із зазначенням тому. Очевидно, що вказувати 

номер тому без наскрізної пагінації недоцільно.

Друга сторінка обкладинки. На ній розміщують значну частину вихідних 

відомостей (рис. 3). Зазвичай це відомості про: свідоцтво про державну ре-

єстрацію засобу масової інформації, його номер і серію, а також дату отри-

мання; засновників видання; адреси та контакти редакційної колегії, редак-

ції, друкарню; відповідальну за випуск особу; склад редакційної колегії ви-

Рис. 3. Приклади оформлення другої сторінки обкладинки наукового періодичного 

видання
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дання. Додаткову інформацію, яку вимагає наводити у науковому періодич-

ному фаховому виданні МОН України, також варто подавати саме на другій 

сторінці обкладинки хоча б титульною мовою видання. Це уже згадувані 

відомості про набуття виданням статусу наукового фахового (дата, категорія, 

спеціальності) і розширена інформація про членів редакційної колегії (ради) 

видання: афіліації, наукові ступені, спеціальності, наукові профілі.

Третя сторінка обкладинки може бути заповнена тою самою інформа-

цією, що й друга, але іншою мовою (рис. 4). Наприклад, якщо редакційна 

Рис. 4. Приклади оформлення 

третьої сторінки обкладинки 

наукового періодичного ви-

дання
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колегія видання є великою, і відомості про її склад двома мовами (держав-

ною та англійською) не вміщаються на другій сторінці. Якщо ж видання ви-

ходить однією мовою (або всі необхідні відомості можна розмістити на дру-

гій сторінці обкладинки зручно), то третя сторінка може бути використана 

на розсуд редакції для різної довідкової інформації (оголошення, відомості 

про передплату, політика журналу щодо наукової етики, інформація про 

входження журналу до наукометричних баз, реклама конференцій, інших 

наукових заходів), для розміщення правил для авторів, як сторінка для за-

вершення останнього матеріалу тощо або може залишитися чистою.

Четверта сторінка обкладинки мусить мати бібліографічну смужку, яка 

фактично дублює корінець (рис. 5), і передплатний індекс видання. Мож-

на подати на ній основну тематику видання одною чи кількома мовами, 

штрих-код чи QR-код, інші додаткові відомості (наприклад про рефератив-

ні і наукометричні бази, до яких входить чи де індексується видання).

Оскільки обкладинка є частиною журналу, її стиль та елементи художньо-

технічного оформлення, такі як вирівнювання тексту та гарнітура, мають 

узгоджуватися з оформленням усього видання. Неприпустимою є зміна 

оформлення внутрішньої частини журналу без узгодження із художньо-

Рис. 5. Приклади оформ-

лення четвертої сторінки 

обкладинки наукового пе-

ріодичного видання
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технічним рішенням обкладинки, адже саме воно надає впізнаваності та 

індивідуальності, своїм стилем відображає науковий напрям періодичного 

видання. Більшість елементів обкладинки, які й створюють неповторний 

індивідуальний стиль, визначаються редколегією та редакцією журналу. Це 

колір, текстура, гарнітура, додаткові художні елементи, що підкреслюють 

науковий напрям журналу.

Титульна сторінка журналу, фактично — перша сторінка у блоці (рис. 6). 

Зазвичай у наукових виданнях має гарний вигляд і є інформативним суміще-

ний титул. На суміщеному титулі розташовано не тільки ті обов’язкові вихід-

ні відомості, що не подані на другій сторінці обкладинки, а й зміст конкрет-

ного числа (чи бодай його початок). Необхідно знову навести назву видання 

титульною та другою мовою (наприклад українською та англійською) і по-

дати два варіанти змісту. Важливо, що у випадку друкування статей у виданні 

одночасно різними мовами, перший зміст має відповідати оригінальному 

вмісту журналу, тобто бути складений відповідно до мов оприлюднення ста-

тей, а от другий має бути перекладом. 

Можливий також варіант оформлення двох титульних сторінок різни-

ми мовами: перша — титульною мовою видання зі змістом, що відповідає 

оригінальному вмісту журналу; друга — як правило, англійською або укра-

їнською, якщо англійська є титульною мовою журналу (рис. 7). У такому 

випадку перший титул розміщується на першій сторінці блока, другий — на 

Рис. 6. Приклади оформлення суміщеного титулу з паралельним змістом
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другій, а перша стаття випуску починається на третій. Важливо пам’ятати, 

що початок першої статті випуску завжди повинен розміщуватися на не-

парній сторінці.

Внизу титульної сторінки зазначаємо також знак копірайту, який вказує, 

до якої установи (а саме до інституту-засновника видання) треба звертатись 

по дозвіл на копіювання матеріалів. Підставою для саме такого копірайту є 

право, якого набуває установа-засновник, виготовляючи в результаті видав-

ничого опрацювання складений твір, на кожну з частин якого (кожну стат-

тю) між установою-засновником і автором (авторами) статті як наукового 

службового твору було укладено ліцензійний договір 6.

Зрозуміло, що зміст оформлюємо відповідно до рубрикації журналу. У 

разі використання двох мов у виданні назви рубрик також подаємо двома 

мовами у змістах та на перших сторінках статей. Рубрикація повинна бути 

чіткою і зрозумілою. Досить часто в журналах застосовують виділення те-

матичних рубрик для групування наукових статей, а також назви рубрик за 

типом інформації: новини науки, хроніка, ювілеї, втрати науки, короткі по-

відомлення, правила для авторів. Не варто всі наукові статті збирати в один 

розділ та називати його просто словом "Статті", адже саме наявністю рубри-

кації науковий журнал відрізняється від збірника праць. У збірнику матеріали 

можуть бути розташовані по мірі надходження, за абеткою (за назвами статей 

або прізвищами авторів), у порядку виголошення на конференції тощо.

Спускова сторінка статті (спускова шпальта, рис. 8) має дати змогу ви-

окремити кожну статтю з видання без шкоди для інформативності та забез-

печення коректного посилання у випадку існування цієї статті самостійно 

у вигляді передрукованих сторінок чи файлу. На ній розміщуємо назву ви-

дання, назву рубрики у виданні, індекс doi, рубрикатори статті (у тому числі 

можливий QR-код), відомості про авторів та їхні афіліації, назву статті, ано-

тацію, ключові слова, приклад цитування статті, ISSN видання з відповід-

ним чином скороченою назвою. В оформленні бажано використати логотип 

видання, якщо він є на обкладинці, і ті самі шрифти (гарнітури), що вико-

ристані для оформлення обкладинки і титульної сторінки. Для оформлення 

можна використовувати ту саму гарнітуру, що і для основного тексту, але 

можна застосувати й іншу, у цьому випадку вони мають гармонійно поєдну-

ватись. Варто не забувати про можливості застосування і призначення різ-

них накреслень (півгрубий шрифт, курсивний, світлий) та про визначення 

розміру літер (кегль) для основного та допоміжного тексту — це знадобить-

ся для оформлення інших елементів статті. Зрозуміло, що це деякою мірою 

смакові речі, однак не варто в одному виданні використовувати понад дві 

гарнітури, а також зловживати застосуванням різного розміру літер (щодо 

цього також є правила, ми розглянемо це питання нижче).

6 Примірний ліцензійний договір було затверджено постановою Президії НАН України від 
04.06.2014 № 130 "Про затвердження нового переліку періодичних видань Національної 
академії наук України та нової редакції ліцензійного договору на використання твору".
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Рис. 7. Приклади оформлення двох титулів: а — титульної мовою; б — іншою мовою 

видання

а б
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Оскільки, як зазначено раніше, у сучасних реаліях основним елементом 

поширення наукової інформації є саме стаття, а не цілий випуск журналу, 

тож кожна така стаття повинна містити усі необхідні для коректного поси-

лання та розпізнавання метадані. Це створює деякі психологічні проблеми 

для редакцій журналів, що видаються вже не одне десятиріччя та мають пев-

ні традиції, якими часто зобов’язані своїм засновникам і першим редакто-

рам. Для того, аби публікація була коректно розпізнана наукометричними 

базами, перша сторінка статті (спускова) повинна містити цілий стос різно-

манітних даних, що подекуди дублюються по кілька разів, і можуть займати 

усю сторінку, а іноді й переходити на наступну. Це кидає виклик естетично-

му сприйняттю світу, а часом і логіці, проте, якщо метою редакції є зробити 

свій журнал "видимим" не лише для передплатників друкованої версії, варто 

звернути увагу на ці вимоги. Спробуємо спростити це завдання для зацікав-

лених і подаємо перелік елементів спускової шпальти із детальним описом.

Назва рубрики є обов’язковим елементом кожної спускової шпальти 

(тобто першої сторінки статті) та наводиться титульною та другою (англій-

ською) мовами. Розміщується у горішньому куті шпальти. У першій статті 

рубрики назва рубрики подається збільшеним розміром шрифту (кеглем) і є 

елементом художньо-технічного оформлення. У другій і наступних статтях 

рубрики її назва подається меншим або додатковим кеглем. Якщо на об-

Рис. 8. Приклади оформлення спускової шпальти
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кладинці є логотип, то його можна використати поруч із назвою рубрики, 

художньо закомпонувавши ці елементи.

Власне спуск, порожня (чиста) частина сторінки, що сягає приблизно 

40—50 мм від верхнього краю шпальти. Це не забаганка і не витрата цінного 

місця, яке б можна було заповнити текстом, це необхідний елемент, що ві-

зуально відокремлює одну статтю від іншої. Розмір спуску може варіювати 

залежно від формату видання та кількості обов’язкових даних у конкретній 

статті, але взагалі відмовитися від нього не можна, оскільки нашим завдан-

ням є не заповнити кожний вільний клаптик текстом, а створити якісний, 

візуально сприйнятний, дружній до читача інформаційний продукт.

Далі подаємо блок класифікаторів наукової інформації. Це додаткова 

інформація, тому її наводять шрифтом зменшеного накреслення (додатко-

вим кеглем). До таких класифікаторів належать індекс doi, УДК, інші класи-

фікатори, що є прийнятими у певній галузі (PACS, JEL тощо).

Індекс doi. Подається у форматі https://doi.org/10.15407/usj2020.01.01.005, 

де https:// є посиланням на сторінку в мережі інтернет, doi.org — директо-

рією doi.org, 10.15407 — префіксом, який позначає організацію, що видає 

даний код (наприклад ПА "Укрінформнаука"), usj2020.01.01.005 — унікаль-

ний суфікс, у якому зазначено скорочену назва журналу, рік, том, номер, 

номер початкової сторінки статті тощо. Формат суфікса може відрізнятися 

залежно від вимог організації, що надає код doi. Слід розуміти, що даний ін-

декс не є магічним оберегом, який треба будь-що приколоти до статті, doi — 

це інструмент пошуку наукової інформації, тож надання цього ідентифіка-

тора привітанню з ювілеєм чи повідомленню на пів сторінки про успішне 

проведення конференції молодих вчених є недоцільним.

Наступним блоком розміщують відомості про авторів статті, і саме за 

цим пунктом виникає найбільше запитань. Рекомендовано і вкрай бажано 

(є міжнародний стандарт та відповідний вітчизняний ДСТУ) подавати пов-

ну інформацію до кожного співавтора статті, навіть якщо усі вони працю-

ють в одній установі і навіть якщо їх більше п’яти. Саме це зрештою вплине 

на індекс цитування кожного з цих поважних учених. Якщо ж специфіка 

наукового напряму журналу передбачає велику кількість співавторів науко-

вих статей, можна обрати такий спосіб подання даних про афіліацію, коли 

всі автори зазначаються впідбір через кому, а назви та адреси наукових уста-

нов — нижче, кожна з нового рядка після номера в порядку появи, що на-

водиться верхнім індексом, так само верхнім індексом відповідний номер 

подають після кожного прізвища (рис. 9).

Тож решту відомостей розташовують єдиним блоком, а кожен пункт (за 

виняткомм ступеня, звання та посади) набирають з нового рядка. Цю ін-

формацію також набирають зменшеним (додатковим) кеглем.

Ім’я та прізвище автора у форматі, обраному редакцією, застосовують 

до всіх наукових статей журналу (наприклад: Г.Н. Калитка, Герасим Калит-

ка або Герасим Н. Калитка). Винятком можуть бути інформаційні повідом-

лення, оголошення, матеріали хроніки, книжкові огляди тощо, укладача чи 
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автора яких зазвичай вказують у примітці або після основного тексту мате-

ріалу, а не перед ним, як у науковій статті.

Ступінь, звання, посаду автора зазначають у скороченому вигляді і, як і 

решту слів у науковому тексті, скорочують відповідно до ДСТУ 3582-97.

Афіліація, тобто повна назва установи, що є основним місцем роботи 

автора.

Повна поштова адреса цієї установи. Саме повна і саме поштова. Це 

адреса, за якою прийде листоноша. 

Наголосимо, що некоректне подання назви чи адреси наукової уста-

нови (як українською, так і англійською мовами) є спотворенням науко-

вої інформації, відповідальність за яку покладено на редакцію. Автори до-

сить часто недбало ставляться до зазначення назв установ. Найпоширеніша 

помилка — скорочення їх на власний розсуд. Із цим організатори науки у 

багатьох країнах борються за допомогою системи стимулювання наукових 

публікацій. Наприклад, автор отримує грошову винагороду за статтю, опри-

люднену у рейтинговому виданні, але тільки у тому випадку, якщо правиль-

но вказав афіліацію установи. Дуже допомагає.

Електронна адреса автора (e-mail). Автор не зобов’язаний подавати цю 

інформацію, проте її наявність полегшує комунікацію у сучасному світі. 

Якщо авторів декілька, то можна зазначати Автора для кореспонденції (англ. 

Corresponding author), подаючи електронну адресу тільки цієї особи.

Авторський ідентифікатор (ORCID, Publons, Scopus ID тощо). Цей пункт 

в Україні досі є факультативним, проте найближчим часом стане обо в’яз-

ковим. Так, у вимогах до наукових фахових видань вже вказано, що іденти-

фікатори необхідно зазначати для всіх членів редколегії.

Нарешті після усіх цих обов’язкових і вкрай нудних відомостей вказує-

мо назву статті. Саме назва, а не прізвища авторів, є тим елементом, що 

Рис. 9. Приклад афіліювання для статті з великою кількістю авторів
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має привертати увагу, тому її виділяють, як правило, збільшеним кеглем на-

півгрубого накреслення, іноді прописними (великими) літерами. Якщо для 

оформлення був обраний інший шрифт (гарнітура), то саме тут його доціль-

но використати. Після назви настає час анотації та ключових слів. Питання 

їхнього об’єму викликає багато дискусій, тому детально розглянемо його 

нижче, тут же зазначимо, що ця інформація повинна візуально виділятися 

від основного тексту статті, тому її бажано відмежовувати горизонтальни-

ми лінійками, чи хоча б невеликими відступами, а набирати курсивним на-

кресленням зменшеного розміру.

У нижній частині шпальти рекомендовано подавати формат цитування 

статті, що має узгоджуватися з обраним редакцією форматом оформлен-

ня літературних посилань. Це загальна практика, що покликана зменшити 

кількість помилок у разі цитування статті.

Якщо ж після розміщення усієї цієї багатоповерхівки на спусковій 

шпальті все ще лишається вільний простір, його заповнюємо основним тек-

стом статті, що візуально відрізнятиметься від попереднього блока більшим 

розміром шрифту. Розмір кеглю для основного тексту підбирається таким 

чином, щоб його було зручно та легко читати. На спусковій шпальті у цьому 

випадку мусимо вмістити не менше трьох рядків основного тексту.

Отже, зрозуміло, що перша сторінка кожної статті є особливою. Вона 

не має традиційних верхніх колонтитулів, але містить багато іншої важливої 

інформації. Саме для того, щоб вся ця інформація вмістилась на спускову 

сторінку і була розташована на ній гарно, варто дослухатись до однієї з ви-

мог наказу МОН України про анотації до наукових статей у фахових видан-

нях. А саме: "якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація 

не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою об-

сягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не 

є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супро-

воджується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, 

включаючи ключові слова".

Тобто вимога уміщувати у виданні анотацію разом з ключовими слова-

ми обсягом не менше 1800 знаків стосується іншої мови, відмінної від мови 

основного тексту статті. Таку анотацію разом з відповідними метаданими 

треба розташовувати після статті. А передувати статті має резюме, укладене 

мовою її основного тексту. Вимог до його обсягу не містить жодний з нор-

мативних документів, воно може бути меншим і не обов’язково має дублю-

вати розширену анотацію.

Проте досить багато працівників редакцій вважають, що треба робити ці 

анотації однаковими — так простіше вимагати їх від авторів (мовляв, хай да-

дуть хоч одну, а для другої вже якось перекладем самі), а також вважають за 

краще не обмежуватись обсягом 1800 знаків із ключовими словами, а рахува-

ти ці знаки без ключових слів і без пробілів, та ще й написати побільше. Якщо 

ж автори не дають таких катастрофічного розміру анотацій, то працівники 

редакцій подеколи на власний розсуд доповнюють їх фразами зі статті. Сум-
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нівно, що це подобається авторам і прикрашає статтю. На нашу думку, таке 

штучне "роздування" анотацій так само додає редакції роботи, як і вимагання 

від авторів резюме мовою статті та анотації іншою мовою. Однак чітке роз-

межування вимог до резюме й анотації допомогло б увільнити користувача 

від подвійного читання мети, методів, висновків (найчастіше в однакових 

формулюваннях) і коректніше організувати спускову шпальту статті.

Хочемо тут зазначити, що поспішаючи за світовими тенденціями ми, 

схоже, знову не встигаємо. Ми щойно призвичаїлись подавати структуро-

вані резюме, які від наукових фахових видань вимагала Вища атестаційна 

комісія України, а згодом і Департамент атестації кадрів вищої кваліфіка-

ції та ліцензування МОН. Натомість у чинному нині порядку немає вимо-

ги стосовно обов’язкової структурованості анотації до статті. А закордонні 

журнали нині почали рух від зарегульованості наукових текстів до так зва-

ного вільного письма, намагаючись зробити науку живішою, доступнішою, 

цікавішою для читача. Не останнім фактором є і те, що, на думку багатьох 

науковців, за чіткою конструкцією легше написати наукоподібну фейкову 

статтю, тоді як манера вільного письма передбачає творчий підхід і вищий 

рівень володіння матеріалом. Та й рецензентам приємніше працювати з різ-

ними текстами, а не ніби скалькованими з одної матриці. Але визначення 

вимог до авторів є абсолютною компетенцією редакційної колегії, залежить 

від галузі знань і традицій, що у цій галузі склались.

Спускова шпальта може бути набрана на всю ширину навіть за верстки 

основного тексту статі у дві колонки. Тут варто згадати, що правила набору 

тексту в одну або дві колонки пов’язані із форматом видання та шириною 

шпальти. Так, якщо формат видання 70 × 108/16 (ширина шпальти склада-

тиме 126—130 мм), то текст заверстують в одну колонку, а якщо 84 × 108/16 

(із шириною шпальти 162—167 мм), то тільки у дві. Обираючи формат, варто 

спиратися на специфіку конкретного періодичного видання. Якщо особли-

вості наукового напряму вимагають публікації великих детальних ілюстрацій 

чи графіків, географічних карт, таблиць або просто великої кількості графіч-

ного матеріалу, доцільно буде обрати формат для двоколонної верстки. Якщо 

ж статті містять велику кількість складних великих формул, верстання тако-

го матеріалу у дві колонки значно ускладнить процес і вимагатиме більше 

часу, тому доцільніше було б обрати одноколонний набір. Для суто текстових 

матеріалів можливі обидва варіанти, проте віршований текст зручніше за-

верстувати в одну колонку. Який формат обрати — справа редакційної коле-

гії та редакції. Вимога лише одна — одного разу обраного формату верстки 

необхідно дотримуватись у кожній статті кожного номера.

Колонтитули. Усі інші сторінки (окрім спускової) кожної статті мають 

верхні і нижні колонтитули. Водночас колонтитули парних і непарних сто-

рінок є різними.

Наприклад, у верхньому колонтитулі парної сторінки зазначають пріз-

вища авторів (всіх, якщо їх не більше чотирьох, або перших трьох, якщо 

їх понад чотири із позначкою "та ін." чи "et al."). У верхньому колонтитулі 
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непарної сторінки тоді розташовують назву статті. Часто виникає потреба 

скоротити цю назву. Бажано, щоб це робив редактор за погодженням з ав-

тором, адже скорочена назва також мусить бути інформативна, а не обір-

вана довільно.

У нижньому колонтитулі видання зазначаємо його ISSN з відповідним 

чином скороченою назвою. На непарній сторінці варто розташовувати наз-

ву видання його основною мовою, а на парній — допоміжною. Тобто якщо 

видання є повністю англомовним, то обидва нижніх колонтитули можуть 

бути подані англійською, якщо видання одночасно містить матеріали укра-

їнською та англійською мовами, то на непарній сторінці бажано подати у 

колонтитулі назву українською мовою, а на парній — англійською. Нижній 

колонтитул так само подається і на спусковій сторінці.

Структурування матеріалу у статті. Текст наукової статті має бути 

структурованим, а отже містити вступ, результати обговорення, висновки 

тощо. Для покращення сприйняття тексту заголовки усіх цих частин варто 

виділяти за допомогою додаткової (якщо вона є) гарнітури, розміру та на-

креслення. Чітких правил щодо цього немає, проте, спираючись на багато-

річний досвід, можемо рекомендувати використання збільшених кеглів (на 

1—3 pt відносно основного), півгрубого накреслення, за потреби прописни-

ми (великими) літерами (рис. 10). Курсивне накреслення є небажаним, але 

може бути застосоване, якщо у статті є три рівні підпорядкування. Також 

обов’язково треба збільшити відстань від попередньої текстової частини 

до заголовка наступної. Якщо текст має підзаголовки (заголовки другого 

рівня), то для них розмір шрифту можна не збільшувати, виділяючи лише 

півгрубим, або збільшувати несуттєво (на 1—2 pt). Загальне правило — під-

заголовок повинен виглядати більшим (виразнішим) за основний текст, а 

заголовок — більшим за підзаголовок.

Оформлення ілюстративного матеріалу. Для наукових періодичних ви-

дань рекомендовано верстання відкритим способом, тобто рисунки і таблиці 

розташовуються не безпосередньо після посилання на них у тексті, а вгорі або 

внизу шпальти. Як правило, рисунки заверстують угорі шпальти, а таблиці — 

внизу. Винятками є випадки, коли таке розміщення "виносить" графічний 

елемент за межі структурної частини тексту статті, що є вкрай небажаним. У 

такому випадку краще заверстати графічний елемент з випередженням по-

силання на нього, це припустимо у наукових періодичних виданнях

Для грамотного розміщення рисунків їхній формат має певним чином 

корелювати з форматом шпальти (рис. 11). Загальноприйнятими є такі ва-

ріанти розміщення рисунків: на ширину шпальти (коли ширина рисунка 

відповідає ширині шпальти незалежно від кількості колонок), на ширину 

колонки (використовується лише у разі двоколонного набору), менше шири-

ни шпальти, але більше колонки (у цьому випадку ширина рисунка має бути 

принаймні на 2 см меншою за ширину шпальти), в обрамлення (коли ри-

сунок займає частину шпальти і "обрамлюється" текстом, у цьому випадку 

ширина рисунка має бути такою, щоб ширина обрамлення була не меншою 
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Рис. 10. Приклади оформлення заголовків структурних частин статті
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за 4,5 см, з урахуванням відступу 5 мм від тексту до рисунка, цей вид роз-

ташування використовується лише у разі одноколонного набору), боком на 

шпальту (коли рисунок настільки великий, що не може бути розміщений 

на ширину шпальти, його повертають під кутом 90˚ та "вкладають боком". У 

цьому випадку рисунок повинен займати всю або майже всю висоту шпаль-

ти, іноді навіть треба прибрати верхній колонтитул, ще рідше — колонциф-

ру; текст, що не належить до тіла рисунка та не є підрисунковим підписом 

(текстівкою), на таких шпальтах не розміщують навіть за наявності вільного 

місця. Рисунки, що займають більше половини ширини шпальти, як прави-

ло заверстують, вирівнюючи за центром. Незалежно від виду вирівнювання, 

у виданні текстівку (підрисунковий підпис) розташовують під рисунком, на 

його ширину, на відстані 3 мм від нижнього краю.

Таблиці, як вже було зазначено, традиційно заверстують внизу шпаль-

ти (рис. 12). Для двоколонних видань ширина таблиць може дорівнювати 

ширині колонки або ширині шпальти. Для одноколонних видань таблиці 

заверстують на ширину шпальти або в обрамлення. У деяких випадках таб-

лиці можуть бути розташовані, як і рисунки, боком на шпальті.

На всі ілюстрації — рисунки і таблиці — у тексті повинні бути поси-

лання. Кожна ілюстрація обов’язково має бути з назвою (номер ілюстрації 

назвою не є). Якщо рисунок (таблиця) у тексті один, його можна не нуме-

рувати і не писати перед назвою слово "Рисунок" ("Таблиця"). Але можна й 

пронумерувати чи написати словом — заборони на це немає. Інформація в 

тексті, на рисунку і в таблиці дублюватись не повинна: кожна ілюстрація 

має бути змістовною і додавати інформацію до статті 7. Якщо рисунок скла-

дається з кількох фрагментів (пронумерованих або названих літерами), він 

повинен мати загальну назву, його назва не може починатись з номера (лі-

тери) фрагмента і його опису. Загальна назва рисунка в такому випадку має 

пояснити: чому автор об’єднав кілька фрагментів в одну ілюстрацію.

Таблиця, як правило, повинна мати боковик і головку (тобто всі ряд-

ки та всі колонки в ній повинні мати назву). Порядкова нумерація рядків 

чи стовбців має сенс тільки тоді, коли вона "працює" у тексті, коли автор, 

описуючи таблицю, послуговується цією нумерацію. Коли таблиця роз-

ташована на кількох сторінках, обов’язково потрібно повторити головку 

таблиці повністю, а перед нею вгорі написати "Продовження табл. 1" або 

"Закінчення табл. 1".

У журналах ілюстрацій не повинно бути на першій (спусковій) сто-

рінці і на сторінці з висновками, припустимим є розташування рисунків 

на трьох сторінках до і трьох сторінках після першої згадки про них, тобто 

у межах шести сторінок. Проте і це не завжди вдається — коли у статті 

мало тексту, але багато великих і різноформатних ілюстрацій. Багато жур-

7 Часто трапляється, що автор дає графічне зображення (рисунок), таблицю з тими са-

мими показниками, за якими побудовано графіки, а також все описує та вказує кожне 

значення у тексті. Так бути не повинно, але це вже сфера відповідальності рецензента 

та редактора, бо стосується змісту, а не оформлення статті.
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а б

в г

Рис. 11. Приклади заверстування рисунків: а — на ширину шпальти; б — в обрамлення; 

в — менше ширини шпальти, але більше колонки; г — на ширину колонки
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Рис. 12. Приклади заверстування таблиць при одно- та двоколонному наборі
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налів зараз до статей, написаних 

українською мовою, надають назви 

до таблиць і підрисункові підписи 

двома мовами: українською та анг-

лійською. На жаль, не всі доводять 

до логічного завершення цю ідею 

про розширення кола тих, хто може 

анг лій ською отримати інформацію 

зі статті, залишаючи в полі рисун-

ків та таблицях багато тексту укра-

їнською. Часто є потреба вказати, 

звідки ілюстрація запозичена (з ав-

торськими змінами чи й без) або за 

якими матеріалами складено табли-

цю чи рисунок. У першому випадку 

інформацію краще подати прямим 

посиланням на джерело зі спис-

ку літератури, у іншому — вказати 

"Джерело", "За даними", "Складено 

(побудовано) авторами за даними". 

У рідкісних випадках є сенс безпо-

середньо у таб ли цю ввести колонку 

"Джерело" (якщо значенням кожно-

го рядка відповідає інше джерело). Якщо джерелом відомостей у таблиці чи 

рисунку є нормативні документи, статистичні зведення, відкриті бази даних, 

то найкращим варіантом буде подати у примітці до таблиці їхні назви, а та-

кож посилання на них у мережі Інтернет. Це не тільки сприятиме унаочнен-

ню наведених матеріалів, але й дасть змогу розвантажити перелік посилань.

Оформлення формул. На відміну від рисунків і таблиць, формули нале-

жать не до ілюстративного матеріалу, а до тексту і розмішуються одразу піс-

ля посилання на них. Проте для покращення сприйняття варто збільшувати 

відстань до та після окремого рядка з формулою на 2—3 мм (рис. 13). Якщо 

ж формула знаходиться всередині абзацу, її вважають частиною тексту і 

збільшеними відстанями без необхідності не виділяють. Варто пам’ятати, 

що за правилами художньо-технічного оформлення, сторінка або колонка 

не повинні починатися формулою.

Оформлення відомостей про фінансування та подяк за участь, допомо-

гу, рецензування, надані можливості тощо. Цю інформацію розміщують 

наприкінці статті після висновків та перед списком посилань, як прави-

ло, зменшеним кеглем і курсивом, трохи збільшуючи відстань від попере-

днього тексту.

Оформлення посилань. Обираючи стиль оформлення посилань, треба 

розуміти, що цей елемент наукової публікації складається з двох пов’язаних 

частин: згадки певної публікації у тексті і опису цієї публікації у пристатей-

Рис. 13. Приклади заверстування формул
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ному списку літератури (переліку посилань). Наприклад, якщо у тексті ста-

тей редколегія воліє давати посилання так званим півкодом, тобто вказуючи 

прізвище авторів та рік виходу цитованої публікації, то у списку літератури 

джерела нумерувати непотрібно, натомість там на першому місці мають сто-

яти саме елементи півкоду — прізвища авторів і рік виходу. Якщо ж список 

посилань пронумерований, то у статті посилання мають бути вказані саме 

цифрами, відповідно до нумерації у переліку. Якщо до статті оформлюється 

два переліки: оригінальний і у романській абетці (перекладений чи транслі-

терований), то джерела необхідно нумерувати, а порядок їх в обох переліках 

повинен бути однаковим (незалежно від того, за згадуванням у статті чи за 

абеткою складений перший список літератури).

Оскільки основне завдання переліків посилань — показати обсяг цито-

ваної наукової літератури, а також обізнаність авторів з актуальними дослід-

женнями і новими результатами у відповідній області знань, до переліків 

не радять включати словники, енциклопедії, нормативні акти, бази даних, 

статистичні зведення, неопубліковані матеріали, зокрема архівні та фон-

дові. У рекомендаціях наукометричних баз даних трапляється навіть згадка 

про те, що не менше третини посилань мають бути здійснені на джерела, 

оприлюднені протягом останніх п’яти років. Такий підхід дає змогу значно 

спростити укладання переліків посилань, адже за останні п’ять років уже 

практично всі оприлюднені наукові видання мають цифрові ідентифікато-

ри об’єктів doi, тобто сторінку в мережі Інтернет з правильно перекладеною 

англійською мовою назвою та іншими метаданими публікації.

Такий підхід відкриває можливості до спрощення оформлення пере-

ліків посилань, адже конкретних вимог щодо оформлення переліків у не-

одноразово згаданому тут наказі МОН України зараз немає. Отже, можемо 

керуватись здоровим глуздом і загальними вимогами: джерело за наведе-

ним у статті описом можна легко ідентифікувати і знайти. У кирилично-

му варіанті переліку посилань це можна робити за стандартами 7.1:2006 

чи 8302:2015 без зайвих у пристатейних переліках елементів: навскісних 

рисок, тире, пробілів з обох боків від знаків приписної пунктуації тощо 8. 

Водночас неприпустимим є скорочення описів за рахунок зазначення ав-

торів або назв джерела (не варто вказувати "Його ж", "Її ж", "Там само", 

"Ibid."), кожний опис має бути самостійним. На нашу думку, за умови на-

ведення до всіх посилань цифрових ідентифікаторів, можливо подавати 

один перелік англійською мовою із зазначенням вихідної мови джерела, 

якщо це не англійська, після його опису у квадратних дужках (наприклад 

[in Ukrainian], [in Russian]). Більшість видань обирає для оформлення пе-

реліків у романській абетці стандарт АРА (American Psychological Association): 

він простий, подібний до вітчизняних, широко вживаний у світі, постійно 

8 Детальніше про це див.: Радченко А. Чи 7.1:2006, чи 8302:2015 — ось питання. Що бла-

городніше? 09.07.2019. URL: https://akademperiodyka.org.ua/uk/node/812 (дата звер-

нення: 14.10.2020).
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оновлюється із урахуванням потреби опису нових джерел (переважно ме-

режевих матеріалів).

Коли ж науковий журнал бачить потребу у наведенні переліків посилань 

у двох варіантах (якщо у журналі автори часто посилаються на кириличні 

джерела через специфіку галузі досліджень), то варто звернути увагу на дос-

від оформлення переліків у загальноакадемічному журналі "Вісник НАН 

України"9. По суті, два переліки подано як один, але відомості кирилицею 

зазначено повністю у квадратних дужках.

За будь-якого варіанта оформлення варто описувати у переліку поси-

лань тільки ті джерела, які можуть бути "цікавими" наукометричним базам, 

тобто такі, які передбачають можливість перехресних посилань: порівняно 

свіжі матеріали (останні 5—7 років) з визначеним авторством (статті чи роз-

діли у монографіях) та ідентифікаторами. За дотримання цих умов науко-

вець, на статті якого здійснено посилання, отримує про це повідомлення 

і може, а напевно й захоче, подивитись: хто, де, як його процитував. І, ві-

рогідно, здійснить покликання, на того хто його цитував або на видання, 

де його було процитовано. Тобто перелік посилань повинен працювати на 

підвищення видимості видання, сприяти ознайомленню із ним якнайшир-

шого кола активних науковців.

Що ж стосується художньо-технічного оформлення, то зазначимо, що 

як і більшість метаданих, перелік посилань є службовою інформацією і на-

бирається зменшеним кеглем. Він не є "тілом" статті, тож має візуально ви-

окремлюватися. У разі двоколонного набору перелік посилань, як і метада-

ні на початку статті, може бути набраний на ширину шпальти. Це дає змогу 

зменшити кількість переносів у ньому, тож полегшує читання і ко пію ван-

ня переліку.

Досвід упровадження шаблону і FAQ. Часто наша робота з представника-

ми редакційних колегій чи редакцій журналів починається з того, що вони 

повідомляють нам про бажання щось змінити в оформленні. Це може бути 

пов’язано з тим, що журнал отримав зауваження від Книжкової палати або 

бази даних, до якої хоче увійти; змінилась особа, яка відповідає за випуск 

журналу у редакції; змінились члени редколегії, головний редактор або за-

ступник головного редактора; рідше — у журналі змінено мову випуску або 

його видавець просто прагне осучаснити вигляд видання. Тож працівники 

редакцій часто приходять до нас із власним баченням і пропозиціями. І це 

дуже добре. На жаль, формулюючи власні побажання, вони не враховують 

того, що журнал — комплексний продукт, у якому не можна змінювати одні 

елементи, не торкаючись інших, або змінювати всі, але за різними прин-

ципами. Наприклад, не варто переходити на посилання у тексті півкодом 

і водночас залишати нумерований перелік посилань. Або подавати циту-

9 Мележик О.О. Про оформлення списку посилань у журналі "Вісник НАН України".  Нау-
ка України у світовому інформаційному просторі. Вип. 15. 2018. С. 88—90. URL: http://
akademperiodyka.org.ua/en/books/science_ukraine_gis/15/11 (дата звернення: 14.10.2020).
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вання на кожну статтю у випуску за стандартом АРА, у пристатейні списки 

літератури залишати оформленими відповідно до вимог ДСТУ 7.1: 2006. Не 

можна змінити обкладинку, зокрема шрифти на ній і логотип, і відповідно 

не змінити внутрішнє оформлення. Найчастіше побажання від журналів є 

довільним набором того, що сподобалося в інших виданнях, з різних кра-

їн, різних видавців, з різних галузей знань. Тому інколи омріяні елементи 

оформлення є просто непоєднуваними.

Наведемо тут лише один приклад такого невдалого поєднання. Редак-

ційна колегія хотіла розмістити у журналі на титульній сторінці знак копі-

райту установи-засновника, на спусковій сторінці знак копірайту на всіх 

авторів, а також на титульній і спусковій сторінках обрану ліцензію Creative 

Commons (найширшу — CC BY 4.0). З усіх цих елементів насправді потріб-

ним є тільки знак копірайту на титульній сторінці, який вказує, що саме до 

установи-видавця треба звертатись для отримання дозволу на копіювання 

видання або його частин. Журнал є складеним твором, на який права на-

лежать саме установі-видавцю, що підтверджено ліцензійними договорами 

на використання твору, укладеними між авторами статей та цією установою. 

Копірайт авторів у кожній статті порушує умови цих ліцензійних договорів 

і вводить в оману читачів видання. А ліцензії Creative Commons просто не 

мають стосунку до друкованих версій, адже визначають права користува-

чів електронних документів (право копіювання з посиланням, копіювання 

і поширення з посиланням і на тих самих умовах, з комерційною метою або 

без неї) 10. Якби члени редакційної колегії не просто хотіли розташувати у 

журналі все, що бачили, а проаналізували відповідні документи, ми б могли 

видати черговий номер журналу на місяць раніше, заощадивши всім час і 

нерви. Добре, що зрештою ми дійшли згоди.

Часто суперечки виникають через те, що працівники редакцій або чле-

ни редколегій хочуть однаково оформлювати таблиці і рисунки, а цього ро-

бити не можна, адже це різні види допоміжної інформації (про що йшлось 

вище), не можна розташовувати їх будь-де за бажанням авторів (на пер-

шій та останній сторінці, посеред сторінки, між абзацами). У оформленні 

таблиць і рисунків має бути використана гарнітура основного тексту, а не 

будь-які шрифти, що їх подали автори (винятком є тільки записи з приладів 

або зображення екранів (скріншоти)).

Із прикрістю мусимо тут зазначити, що далеко не всі журнали, і за-

кордонні не виняток, можуть правити за взірець оформлення. Закордонні 

хоча б тому, що не вирішують для себе питання двомовності, а вітчизняні 

тому, що не завжди до їх виготовлення залучені професіонали видавничої 

10 Детальніше про це див.: Питання охорони авторського права у наукових виданнях (методич-
ні рекомендації) / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, О.Г. Вакаренко, А.І. Рад-
ченко, З.А. Болкотун. Київ: Академперіодика, 2017. 110 с. URL: http://akademperiodyka.org.ua/
sites/default/fi les/m_rapica.pdf (дата звернення: 14.10.2020); Вакаренко О.Г., Капіца Ю.М. 
Авторське право у видавничій діяльності наукових установ. Вісник НАН України. 2018. 
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справи. Так склалось, що в незалежній Україні наукову періодику готують 

до видання переважно науковці власними силами. Вони самі моделюють 

шаблони і самі верстають, дуже рідко спеціально готують ілюстрації. І на-

віть якщо 20—25 років тому до створення шаблону журналу був залучений 

фахівець, то за минулий час цей шаблон став і застарілим, і практично 

невпізнаваним. Тому й не всі журнали з тих, які ВД "Академперіодика" 

випускає, можуть бути прикладом нашої роботи чи орієнтиром для ін-

ших: значну частину журналів ми просто тиражуємо з оригінал-макетів, 

наданих нам редакціями. Тільки за вигляд тих журналів, оригінал-макети 

яких виготовлені у ВД "Академперіодика", ми можемо відповідати. Од-

нак є і приємні винятки: нещодавно кілька журналів почали працювати з 

тими шаблонами, які ми для них розробили, оригінал-макети виготовля-

ють працівники редакцій, намагаючись дотримуватись установлених ви-

мог ("Полімерний журнал", "Український фізичний журнал", "Економіка 

України").

Важливо також пам’ятати, що за визначенням науковий журнал — пе-

ріодичне видання, яке виходить під постійною наз вою через певні проміж-

ки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кіль кість і назву ну-

мерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повто-

рюються за змістом, має постійні рубрики, мі стить статті, реферати, інші 

мате ріали, складається зі статей та матеріалів теоретичних досліджень, а 

також статей та матеріалів прикладного характеру, призначене переважно 

фахівцям певної галузі науки 11. Отже, змінювати його вигляд поступово, у 

кожний номер вносячи щось нове, не варто. Ліпше один раз професійно 

оновити шаблон і не витрачати марно зусилля на постійні та мало між со-

бою пов’язані ситуативні "покращення".

Висновки. Використання одного уніфікованого шаблону для наукових 

фахових видань НАН України дасть змогу упорядкувати інформацію, що 

наведена у них, і спростити роботу працівникам редакційних колегій.

У межах підготовки одним видавничим підрозділом кількох видань на-

явність такого шаблону допоможе зробити роботу ефективнішою, менше 

витрачати зусиль на підготовку однотипних видань.

Уніфікація загальних вимог до подання матеріалів у журналі може до-

помогти редакціям оперативно реагувати на зміни вимог до видань та вчас-

но вносити зміни в такі уніфіковані шаблони, користуючись рішеннями і 

порадами фахівців. Також це дасть змогу працівникам редакцій і членам 

редакційних колегій не витрачати зусиль на вигадування вже давно вига-

даного й унормованого та спрямувати їх на підвищення рівня видання, на 

комунікацію з авторами і рецензентами.

У перспективі, орієнтуючись на типовий шаблон, можна уніфікувати і 

правила для авторів, яким також буде значно легше не знаходити відміннос-

ті між вимогами, а засвоїти узагальнені правила подання.

11 ДСТУ 3017:95 "Видання. Основні види. Терміни та визначення". Чинний від 1996-01-01.
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Довіра до нас як професійних видавців істотно полегшила б існуван-

ня всім учасникам цього складного, але загалом конструктивного процесу і 

дала би змогу всім побачити, що уніфікований підхід залишає надзвичайно 

багато простору для прояву індивідуальності кожного видання та можли-

востей поліпшення його роботи.

Роботу виконано у рамках завдань за темою НДР "Видавнича справа На-

ціональної академії наук України та її вплив на розвиток науки в Україні" 

(реєстраційний номер: 0119U101120).
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PUBLISHING PAINS, OR DESIGNING A SCIENTIFIC JOURNAL

The article considers the basic principles of creating a unified template for a scientific journal in 

accordance with current regulations and rules for creating original layouts, as well as taking into 

account the experience of specialists of the Publishing House "Akademperiodyka" of the National 

Academy of Sciences of Ukraine. The list of the basic regulatory documents is given, other useful 

links are given. The example of a typical unified template shows what the cover and title page 

of a scientific journal should look like, as well as the imposition page of an article of a scientific 

professional publication, describes in detail the necessary structural elements of a scientific article 

and describes their design. The choice of the solutions presented in the unified template is briefly 

substantiated. The most common mistakes present in domestic scientific professional journals are 

described. Examples from real magazines illustrate the possible variety of design within a unified 

template.
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