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1. Зага;rьнi положенrrя
1.1. ГIоложення IIро l]иIlуск ccpiT IlаYкових llсрiо;tичt{их виitань <IJiсник КиТвського

нацiональноt,о унiверсиl,с,гу iMclli 'I-apaca IlIcl1,1cllKa>> (,lta-ili Ilо;rожеlrrrя) регламенту€
питаннЯ загаJlьноУнiверси,гС'гсt,кОj'рс;tакrtiйllоТ ltо;li,t,икИ I]iсllикiВ Уrriверси'гету, с.ганлартiв
рецензування рукоrrисiв" llо"ltir,ики вiilкри.гоl.t-l ,цосl.уIIу. IIорялку створення i

фУнкцiонування КоордиrtацiйноI,о Ilен,гру з l]иIlуску I]iсникiв Унiверситету (далi - кц),
порядку створення" реоргаlriзаltiТ ,га llриlIиIIеI{ня l]идання Вiсникiв Унiверситету,
повноваЖень I,oJ]oBHO1,o pc/laK0,()pa. IIpal} l,a tlбов'язкill ч-rtеttiв pe,ltaKltiT i редакцiйноТ колегiТ,
особливостей редакrliйllо-t]иi(авниtlоI.о lIpoIlccy В ре:tакl(iях Вiсникiв Уtliверситету,
фiнансових умов виi,{зl]?}ltlя I]iсtlикilз KI IY 1.ollto.

|.2. Jfiя IIоложегtl]я llоItIирIос,гься на []iсltики Уrtiвсрсиl,еl,у. tlере-ltiчснi в /{одатку l
ЦЬОГО ГIОЛОЖеIlНЯ, i може IIоItlирк)ва,I,ися на illttti HayKolзi перiоличнi lзилання, засновником
або спiвзасноl]ником яких с Уrliверси,гет. за поI,о/{}кеtlIJяМ з I,оловнИми рсдакТорамИ видань.

1.3. Yci термiни i визначстlня t(bol,o Ilо.ltожсltt{я в}Itито вiltгtовiдлtо до законiв УкраТни
кПро видавничу справу). <lIpo авторськс llpaBo й сумiжнi права)), uПро лрукованi засоби
масовот iнформацiТ (rrрссу) в YKpaTlli>>. I-Iаказу Мiнiстсрс,гва освiти й науки УкраТни uПро
затвердження Поря.rtку формуваII}lя Ileplc;liK1, IIаукоl]их фахових виilань УкраТни>.

1.4. У своТй ,lliя.lt1,1loc'l,i pc,itaKltii' IJiсllикiв YtliBcpcиr.e,l.v корисl.ую.tься чинними
норматиВними i]окумсlI,Гами ,зi с,гаtljlар,гИзаltil' lз l,а;tчзi виl(авt{ичоТ сttрави" ttацiонzutь}lими
та галузевим1,I станl(ар,гами УкраТllи. рскOмсllilаlIiями /{ерхtавноТ науковоi установи
кКнижкова IIаJIата УкраIни iMerri IBatta Фсltороlза)). а ,I.акож лотримуються мiжнародних
стандартiв, розроблених Комi,гс,гом iз llyб;IiKaltiйHoT етики (CorTmittee оп Publication
Ethics), Свроrrейською acclltial(icKl lIаукових pc;taKr.opiB (I...urореап Association оf Science
Editors) та ittlпими lrрофссiйlrимt.l сlрl,аltiзаtliями у сфсрi вилаваIIlIя rtayKoBoT перiодики
(далi - мiжнароднi с,l,аlr;tарr,и).

1.5. ЗагаЛьноунiвеРсите,гська pe;iaKltiйrla llс1.1li,гика Вiсникiв Уttiверситету формусться
на ocHoBi чиIjttого закоIlо/lавсl,ва. Закоrlу УкраТlrи кIIро шрiоритетнi напрями розвитку
науки i технiки>>, Сr,ратегiчttоt,о IIлану розвиl,ку Уrrillсрси,ге,гу на перiод 20|8-2о25 року,
СтатутУ КиiвськоГо t,tal_tiollа.lIbl,loI,o уlriвсрсите,гу iMeHi 'l"apaca I[lевченка, Етичного кодексу
унiверси,гетськоТ сгli.llьгlо,ги" IIo.1lt-l>lcclllIя IIро сисl,ему виявлсlltlя ,га запобit,ання плагiаr-у у
КиТвському llацiоrtаJlьIlому 5,,ltilзсрси,гс,гу iMclri '|-араса lIlевчсllка. а ,гако)l( з урахуваI]ням



мiжнародних стандартiв. yci pe.ltakltiT Вiсrrикiв Унiверситету зобов'язанi дотримуватися
заг.rльноун iверситетськоТ релакцi й ноТ п ол iз:и ки.

1.6. Вiсники Унiверситету заснованi й лiю.гь дJIя розвитку вi.r.чизняного наукового
потенцiulЛу загiLлом i наукового потенцiалу лрацiвникiв Унiверситету, зокрема: iнтеграцiТ
украТнсьКоiнауки у свiтовиЙ науковий простiр; створення платформи дляякiсноТпублiчноТ
комунiкацii вчених, оперативного llонесення результатiв ixHboT дiяльностi до вiтчизнянот i
cBiToBoT наукових спiльнот; опублiкування основних наукових резуJIьтатiв дисертацiй
здобувачами наукових с,гупенiв. Ilублiкаllii' Вiсникiв Унiверситету враховують при
оцiнюваннi результатiв науковоТ /tiя;lьrlосr.i Унiверситету, aTecr.altiT наукових i науково-
педагогiчних працiвникiв. oцiHloBatttli ltроск,гiв науково-i]ос.rtiдltих робiт, IIоданих на
конкурси лля фiнансування за коltl,ги /{ержавного чи мiсцевих бrоляtе,гiв l,ощо.

1.7. У Вiсниках Унiверситеr,у rrуб;riкуюl,ь якiснi результа],и науково-/tос.ltiдних робiт,
теоретичних та експериментальних :tос.lliлжень, tTaykoBi Рецеrrзiт iз пи,гань сучаснот науки,
якi забезпечують потреби сусltiльства в з}{аннях, а тако}к lliltвищуюr,ь цитованiсть
унiверситетських праць зt,iдно зi Стратегiчним планом розвиl,ку Унiверси.гету на перiод
2018-2025 poKiB, затвер/lженого Вчеl]ою pa,]tolo Унiверситеl,у 25 чсрвня 20l8 р., а також
завданнями Унiверсите,гу Ha202\l22 навча;tьний piK, ухва"rIеними на засiданнi ВченоТ ради
Унiверситету 30 червня 202| р.

1.8. Зага-гtьноунiверситетська редакцiйна полiтика Вiсникilз Унiверситету охоплюс
питання щодо створення, фуrlкцiонування, реорганiзаuiт та припинення видавання
Вiсникiв Унiверситету, визначенi цим I Iоложенням.

1.9. РеДаКЦiТ Вiсникiв Унiверси,ге,гу забезпечую,l,ь неупереджене якiсне оцiнювання
рукописiв, якi надходя,гь 2рlя llyб.lriKaltiT. Буль-який вплив tta праltiвникiв. якi ухва;tюють
рiшення про рецензуваIiI{я або llyб;IiKaltiKl рукоrlисiв" забороttясl,ься. Не до1-1ускаються
конфлiкти iHTepeciB гli.ц час вирiшlенгlя llи,ганFIя про реltензуваI]t{я або публiкацiю
матерiалiв у виданнi.

1.10. ВiСНиКи Унiверси,tе,гу с виданIlями з вi:tкри],им достуIIом. Полiт,ика вiдкритого
доступу * це визначене Бу.чаtlеIIl,гською iнiltiаr,ивою вi/lкритоI.о дос.tупу 2002 р. положення
щодО вiльногО доступу дО мат,ерiалiВ l]иданнЯ в iн"герне.гi, IIIo J(а€ змогу будь-яким
КОРИСТУВаЧаМ читати, заванl,ажувати, копirоваr,и. IIоширюва,ги, друкува,ги" шукати чи
ПОСИЛаТИСя На повнi текс,ги llих с],а,tеЙ, сканува,ги Тх, rIередава,ги Тх як лагri дб I-Iрограмного
Забезпечення або використовувати дllя буль-яких iнших законних цiлей, без фiнансових,
юридичних чи технiчних перешкод, KpiM тих, що невiддiльнi вiд о,гримання доступу до
СаМОГО iHTepHeTy. единим обмеженням у вiд,гвореннi й розповсюдженнi та сдинiй ролi
авторських прав у цiй галузi повинно бути надання авторам контролю за цiлiснiстю Тхньоi
працi та право бути належним чином визнаним та цитованим.

l,l 1. ВiСники Унiверсите,гу с tIауковими фахоlзими виllаItt]ями. IIlo публiкують
оригiнальнi HayKoBi дос"lli:tжеItIIя за резуль,гатами tleзajlc)Ktlol.o фахtlвсtl-о рецензування
згiДно з загaL'Iьноунiверситеl,ською релакttiйllою llо"rti,гикою та мiжttародними стандартами.
вимоги до рецензуванtIя MaTepia;tiB визначено у Рекомен:tаtliях для рсllензентiв Вiсникiв
Унiверситету, розроблених KI{ i заr,вер/lжеt{их в ycTaнoвjleнoMy порялку.

1.12. Оригiнальнiсть опублiкованих MaTepia;liB вс,гановлю}оть за допомогою програм
ВИЗНаЧеННя схожостi тексту, визI-Iачених Унiверситеl,ом, а також на ttiдс,гавi висновкiв
рецензентiв.

1.13. ПУбЛiКацiю маr'ерiалiв у ВiсIlиках Уrliверсиl,е,гу здiйслtlок1,I,ь:tа умови, що автори
дотримуються Рекомендацiй лJIя ав,горiв I]iсlrикiв Уlliверси.гету, розроблених Кц i
затверджених в уст,ановленому порядку.



1,14, Учасники редакцiйного процесу, зокрема, головнi редакl,ори i вiдповiдальнi
редактори кожного Вiсника Унiверситету, вiдповiдальнi за наJчежне функцiонуваннявидання згiдно з цим Положенням i планом розви.гку видання.

1,15. Фiнансовi умови фуrrкцiонування Вiсникiв Унiверсиr:ету визначено в роздiлi 6
цього Положення.

1.16. Yci спiрнi питаIItlя, lllo виI{икаю,гl, у :зв'язку iз фуrlкчiонуl]анням Вiсникiв
УнiверсиТету, учасНики рсдаКltiйно-виl{авtlичоI,О Ilpollecy вирitltую,гь [IIJIяхом переговорiв,
пошуку KoMltpoMicy, iз залучеllIlям фахiвltiв iз llримирного вреI,уJIIовання cllopiB.

1.17. Yci автори, реLlеI{зен,ги i lrpaltiBrlиKи релакltiТ ltовигtнi лотримуватися вимог
конфiденцiйностi та науковоТ е,гики на Bcix е,гапах редакцiйно-вилавничого процесу. Yci
конфлiкти вирiшуються вiдповiдно /Io положень Етичного Ko/IeKcy унiверситеiськоТ
спiльноти.

2. Коорлинацiйний цештр iз виllуску cepii llаукових lrерiодцичrlих вида}tь <вiсник
Киiвського нацiонального yHi верситету iMeHi'Гараса I [Iевченка>>

2.1. Мета, структура та функцii КЦ
2.|,|. Метою створення Kt{ с забезпечеt{ня сдиt{их ttiлходiв до видавання Вiсникiв

Унiверситету, контроль за дотриманt{ям вимоt,. встановлених l{им Полоil(енням. чинним
законодавством та мiжнародrIими с.t,ан/lар.гами.

2.|,2. CTpyKтypy та фуllкltij'КI{ peI-1laMclt,t,yc: IIоllожснltя IlpO KI{, за,гверджене в
установленому порядку.

2.2. Повноваження КЩ
2.2.1, Розроблення та ltерiоди,rне оновJlс}tltя ГIоложення IIро виrIуск cepii наукових

перiодичниХ видань <Вiсник КиТвськоl,о rlallioHzurbHoI,o унiверсиr-еr,у iMeHi Тараса
IIIевченка>' РекомендацiЙ ;JJIЯ реttсllзенr,iв []iсlrикiв Унiверси,ге,гу' Рскомендацiй Для
aBTopiB Вiсникiв Унiверситеl,у ,га illIпих iloкyMcн,гiB, необхiдних /lJlя I{аJIежного видання
В iсникiв Унiверситету.

2.2.2, Розроблення дJIя кожного Вiсника Унiверситету плану розвитку видання, етапiв
входження видання до наукометричних баз (iз датами), монiторинг робо,ги редакцiй i
контроль за виконанням пJIану розвитку.

2.2.з. РозроблеНня l,а адмiнiс,гРуваннЯ презе[{тацiйного iнформаlliйного сайту - сдиноТ
цифровоТ пла,гформи (€tlП) -;lUIя аl,рсl,аltil'с.грук,гурованоТ ilrформаltiТ гrро HayKoBi журнzLли
Унiверситету та пуб.iliкаltiТ рекомеrrilацiй /tJя aBl.opiB. редак-горiв, реttсttзен,гiв. матерiалiв
тренiнгiв для працiвникiв pe;takltiй l,ошtо у межах формуваrlI{я сilиlIот pe;takltiйHoT гlолiтики
наукових журналiв Уrriверси,геr,у (cttillblto iз Наукоlзою бiб;Iiоr,екою iMeHi
М. Максимовича).

2.2.4. Створення та забсзIlечеlrня реыriзаrtiТ обгрунтованоi' сисl,еми премiювання
головних редакторiв i вiлтlовillzutьних рс:tак,горiв I]iсникiв Унiверсиl,сту вiдгIовiдно до
виконання плану розвиl,ку видаtIIIя. I'c,1.1toIllti релакl,ори i BiдlroBilta;lblti ccKpeTapi кожного
наукового видання маютЬ бу,ги rli;lзBiтlri ксрiвниковi KI{ та оl,римува,ги lrpcMiT (надбавки)
зtLлежно вiд резуль,гатiв роботи та виконання IIJlaHy розвитку IJiсникiв Угliверситету.

2.2.5. ПiдготоВка та проведенНя тренiнгiв для aBTopiB, редакr,орiв, рецензентiв, якi
ПРаЦЮють в Унiверситетi (на постiйнiй ocHoBi). Залучення спiвробi,гникiв, якi працюють у
Вiсниках Унiверситету до lзiлповi.ltних ,гренiнl.iв, стажуваI{ь llля гliдвищення TxHix
професiйних yMiHb i навичок орl-анiзаIliТ робо,ги редакl_riй науковоТ перiолики, участь у
мiжнародних наукових tlpocK,t,ax iз розви,гку науковоТ ltсрiоllи ки.



2.2.6. Розроблення маркеl,инговоТ стра,гегiТ. промошiйних ма,герiалiв для Вiсникiв
Унiверситету, участь у сllецiалiзованих висl.авках, форумах тощо, I]оширення iнформацiТ
прО ВiсникИ Унiверси,гетУ ,га 

робо,гУ KI ( У соt_(iальниХ мережах дJIя популяризацiТ
дiяльностi Вiсникiв Унiверси,гсr,у. обt,оворе}lIlя питаIIь у/lоскоrIаJIення Iх функltiопу"uпп",
проведення опитувань iз rшироким залучеItням громадськос,гi r.a зацiкавлсних осiб (спiльно
зi службою iнформацiйного монiториtrгу I layKoBoT бiблiо,геки iM. М. Максиrоurчu).

2.2.,l - Проведення т,реrriнгiв (сгli.llьгtо з Iнформацiйно-обчисJIювzUIьним цен.l.ром
унiверситету) для Редакцiй Вiсrrикiв Унiверситету пIодо переходу на еJIектронну систему
Управлiння ВиДаНняМ ЖУрНаЛiв Open .Iournal Systerns (OJS) дJIя аts,гоматизацiт процесiв
подання' технiчноl'перевiрки. поперелtlьоl.о розt]rяltу. реIlензуванt{я. редаГування Тощо.

2.2.8. Створення щорiчlrоt,о рейl,иl-tгу I,оJIовI-IиХ P.:ltl*l'opiB, ав.горi* l реltЬtlзентiв видань
Вiсникiв Унiверсиr-еr,у (з чисJlа уrliверсиr,етських вчених) за резуль1а,гами публiкацiйноТ
активностi та участi в редакцiйно-видавничiй дiяльностi Унiверсите,гу.

2.2.9. Розроблення та уточнення tlоложення про посадовi ъбоu'".п, прачiвникiв KI] i
редакцiй Вiсникi в Унiверсите.гу.

3. Створення, реорl,аlliзаltiя i припинення видання Вiсникiв Унiверситету
3.1. Рiшення lIpo с,t|}орсllllя. рсорI.аIriзаrtiкl або llриIlиllсtltIя r]и/]ання IJiсника

Унiверситету ухваJlюс Вчеtlа pa,lta Уrliверсиr,сl,у за lIо/{анItям рекl,ора -- гоJIови KI{ - на
пiдставi заяви, поланоТ I,оJIоI]t{иМ peilaк.ropoM ВИ2l]ПННЯ.

3,2. У заявi про створеtJtlя. реоргаIriзаrtiю або приIIинення видавання Вiсника
Унiверситету головний редактор (або особа. яка rIре.генлУ€ на LIю посаl(у в разi створення
видання) обгрунтовус меl,у" зазначас IIаl]ву (yKpaTHcbKoro й анI,;tiйськоIо мовами), рiчний
обсяг i перiодичнiсть, джереjIа фiнаrrсуваlrня (у разi необхiдrrосr.i). умови i терЙторiю
розповсЮдження вилання вiдllовi:tно /lo llиIlI-1ol-o закоIiолавства, l,ематичне спрямування,
концепцiю видання та сl,ра,геl,iю йоl,о розви.гку" редакцiйну по.ltir.ику, прiзвище та iм'я
головного редактора, вiдповiдаJjьIlого Ре.,10кl.оРа i склад редакцiйноТ ко-lIегiТ (згiдно з
вимогами МОНУ).

3.3. Заяву головного редактора про створення, реорганiзацirо або Ilрипинення видання
ВiСНИКа Унiверситету поI,оджую,гь застуtlники К[{ у частинi вiдltовiлtrосr.i зазначеноТ
iнформачiт чинним вимогам шlо/lо видан}lя llсрiодичних видаFIь Унiверсиr-ету. вiдсутностi
бЛИЗЬКИХ За ЗМiСтом. темаl,ичIIим сIIрямуl]а}IIlя]\{. Korllteltlliclo вида}lь. а 1,акож вiдllовiдностi
зазначених У заявi осiб вимоI,аМ llo каtlilи;tа,гiв lla tlосаilИ гоJlовtlоI.о редактора,
вiдповiдального секретаря, ч.llеltiв реltакltiйttоI Ko.;tcl.iT r.оlцо. /Io заяви додають письмовi
згоди кандидатiв у чJIени редакцiйrlоТ Ko;lel-iT видання.

З,4, Щiяльнiсть видань. у яких Уrriверси,ге,г с сlliвзасновником, регулюс договiр мiж
спiвзасновниками. шо визнача€ IIрава ,га обов'язки кож}tого зi спiвзасновникiв щодо
заснування, функцiонування i lrрипинеll ня lliя.ltьIlос.гi виданlrя.

3.5. Вiсники Унiверси,ге,гу мох(у,гь вихо/lи.ги В /lpyKol]alloMy r.а/або електронному
форматах. Рiшення про lle ухваJIюIоI,ь у Ilорялку. llередбаченому llJIя с.гворення або
реорганiзацiТ видання.

з,6. ПiдСтавою для створення t{ового Вiсника Унiверситету е його вiдповiднiсть
Стратегiт розвитку Унiверси,ге,гу, обl'рун.говаьIа концепlliя функцiонування .га 

розвитку,
план розширення мiжнаро2lrrоТ аули,горiТ ,га входженIIя /{о lrаукометричних баз даних
Scopus, PubMed, Web ОГ Science Соrе Collection .га iнпrих.

З.1. Пiд час розI]Iяду Ilи,гаIlня IIро сl,ворсIIIIя Iлового Вiсника Унiверси.гету КЦ
рекоменДус кандиllаТ'урУ гоJtовIlоI,О рслак1,0ра. чltенiв релакltiТ,га редакцiйноТ колегiТ для
затвердження.



3.8. Питання про сl,воренIlя. реорI-аItiзаl(ilо або IIрипинсння видання Вiсника
Унiверситеl,у розглядають lta засi2lаlrlri KI [ за учасr,i го.llовгiоl-о редактора видання. У разi
ухвiLпення позитивного рitшенrlя llpo стl]орення. реоргаFIiзацiю або припи}lення вилання
заява головногО редак,гора та IIоданНя керiвника KIl передаIоть на розгЛяД ВченоТ радиУнiверситету.

3.9. !окументи для pecc-l'PalriT I]iсника Унiверситеl.у подають вiдttовiдно до Закону
укратни кпро друкованi засоби масовот iлrформаlцiт (lrpecy) в ykpaTHi> та iнших вимог
чинного законодавства впро/lов}к мiсяltя з ltliя ухвtulенttя рilllення Вченою радою
унiверситету щодо створення, рсорганiзацiт або IIриtlинення виllавання.

3.10. Вiдповiда.гlьним за ресстрацiю виlIання с головний редактор видання. Пiдготовку
документiв для peecTpauiT видання в MiHicr-epcTBi юстицiТ УкраТни здiйснюс головний
редактор i вiдповiдальниЙ секретар Вiсrrика Унiверситету за пiдтримки КЦ (юридичного
вiллiлу).

3.1l. СвiДоцтвО про ресс,tраrliю ви/(а}lня збсрiгас.гься в KIj.
з.l2,У разi вiлмови в pcccl,palliT IJiсlrика Унiверсиl,ету I,оJIовIlиЙ реllак.гор подас заяву

з описом порушень, через якi бу;rо BijtMoB"ltctJo в ресс.граltiТ. на ttiдс.гавi якоТ KIl вирiшуе
питання про внесення змitt /Io рсссl,раtliйltих jloкyMc}],гiB або про оскаря(еIlня рiшенtlя про
вiдмову в реестраuiт /]руковаlIого засобу масовот iнформацiт о у.iuповлеI{ому
законодавством порядку.

3.13. Головний редактор зобов'язаttий ttiлt,отуваl.и заяtsу та подати документи llpo
вкJIючення видання до категорiт <li> I IepeLriky фахових видань Укратни впродовж шести
мiсяцiв вiд MoMet{Ty ресст,рацiт виi(ання або пiс"ltя вихолу лругого номера Вiсника
Унiверситету.

3.14. За вiдгrовiднiсть lзидаIiня вимоI-ам наказу МОНУ /Io наукових фахових видань
УкраТни вiдповiдас головний релак.гоР Видання; кон-tроJIь за дотриманням цих вимог
покJIадасться на KI (.

3.15. У разi вiдмови вклк)чити Вiсник Унiверситету ло Перелiку фахових видань
УкраТни категорiт кБ>, головltий редакl,ор зобов'язаний пiдготуваl,и ,га передати до Kt-[
пояснювtLльну записку IIро llii{сr,ави такоТ вiлмови.

3.16. Отримання мiжнаро,tlloго с,гаt{illар,гllоI.о Iloмepa (ISSN) /lJIя IloBoI.o видання таlчи
його перересстрачilо. забезltсчеlIIlя рtlзмiltlсltllя irlформацil' на lIлаr,формi та на вебсайтi
Унiверситету покладено на KI{. I Ii:tго,говка ilrформаrliТ r,a внесення змiн lto вже розмiщеноТ
iнформацiт про Вiсники Унiверсиr,еr,у злiйсrllою,гь на гli/lс,гавi заяви головного редактора.

3.17. Подання заяв про iн:iексацiю вилання в наукоме,гричllих базах даllих здiйснюс
головний редактор спiльно з rrрачiвlIиками kr{ вiдповi.ltно ло за.гtsерJ(женого плану
розвитку Вiсника Унiверси,ге,гу.

3.18. Yci матерiали, розмitllеrri у Вiсrrиках Уlliверси,ге.гу, tIовиннi ма.l.и Digital Object
Identificatory (DOI) та зберiгаl,ися в репози,гарii tlayKoBoT бiблiотеки iMeHi М. Максимовича,
що € структурним пiдрозлiлом Унiверсите,гу. Вiдповiдаrrьними е гоJlовнi редактори
Вiсникiв Унiверситету, контроль покJ]адено на tlрацiвникiв KL{.

3.19, ПОДання про створення, рсорганiзаltiю таlабо припинення видання Вiсникiв
Унiверситету можуть вноси,ги чJlеIlи KI { на пi/lс,гавi звiтiв гоJIовних редак1орiв Вiсникiв
Унiверситету та монiторитrI-у. lIlo з;tiйсrlюс KI l.

4. Функцiона.ltьнi обов'язки ч.llенiв ре;tакцiТ I.a редакцiйноi колегii Вiсника
Унiверситету

4,l. !о склалу pe.laKrtii вхоlцяl,ь: l,о.llовltий pellaкl,op, зас,гуIlItик гоJIовного редактора (за
необхiдностi), вiдповiдlzurьний ре/llак,Iор. lli,гераl,урний релактор i редакl,ор англомовних
TeKcTiB.



4.2, Кожен чJIен pe,rtaKltii Ilовиt{еII лобросовiсно реалiзовувати свот права та
зобов'язаний сумлiнно виконувати свот обов'язки. до,[римуватися публiкаrriйнот етики.

4.з. Конфлiкти iHTepeciB мiж членами редакцiт та авторами або рецензентами
неприпустимi. Пiл конфлiктом iн,гересiв розумiсмо буль-яку залежнiсть особи, яка може
поставити пiд cyMHiB тrеупередrкенiсть yxBaJIeHoI,o рiшення про обрання рецензентiв,
оцiнювання рецензiТ, а також гrуб"пiкацiю рукопису у Вiснику.

4.4. Головнай реlакmор Вiснuка YHiBepcumemy
4.4.|, Кандидатури на посаду гоJIовного редактора Вiсника Унiверситету затверджус

рекгор Унiверситету за поданням КЦ.
4,4.2. Головнi редактори Вiсника Уlriверсит,е,гу пiлпорядкованi KIJ та щорiчно до

0l грулня поточного року звi,гують пере/l KI[ про l]иконанtlя cBoix обов'язкiв та обов'язкiв
редакцiйноТ колегiТ.

4.4,3. ГоловниЙ рс/{ак,гор r,a йоl-о зас,гуlltlик tloBиlttti буr,и провiдгtими фахiвцями у
вiдповiднiй галузi ЗнанI). маl,и ,]locBi.rt робо,гИ В Ре7]акцiях наукових фахоuй" urдань i
вiдповiдати вимогам, встановJIе}lим чиt{ttим законодавс.гвом.

4,4.4. ГОЛОВНИЙ реДактор може ма,[и заст,уIIIIика (за необхiлностi). Пiдставою для
призначення заступника с обгрунтоване llоliання /Io кц. У разi вiдсу.гностi головного
редактора або за його дорученIIям застуIlник I,оJIовного редактора Вiсника Унiверситету
виконус повноваження I,оловIlоI-о рсдактора.
4.4.5. Права zоловноzо реdакtпора

4.4.5.1. Подавати заяви про створеtJня, реорганiзацiю або приIIинення видання Вiсника
унiверситету вiдповiдно до встановлених законодавством вимог.

4.4.5.2. Визначати концепцiю виlIання та с,гратегiю його розвитку, мету, мiсiю,
тематичне спрямування, назву (укратнською й анг-lliйською мовами), рiчний обсяг i
перiодичнiсть, джерела фirlансуваrrня (за необхiдностi), умови i територiю
розповсюдження ви/IанIIя Bi,ltt lовiдно /to ч инноI,о зако[Iолавства.

4.4.5.З. БРаr'и учас'tь у формуlзаtltti заI,аJlь}tоуttiверси,ге,гсIlк()Т рс;цакцiйноТ гlолiтики
Вiсникiв Унiверси,tе,tу ,га 

робоl i KI [.
4.4.5.4. Формува,ги скJlал рсдакцiйttоi'ко"ltсl,iТ ltерitlllичtlоI.о вилаtlня, в[Iосити пропозицiТ

ЩОДО КаНДИДаТУР ЗастУпникiв головноI,о релактора ,га вiдповiдального редактора на
затвердження KI]. а також про Itрипи}lеIIня виконанI{я обов'язкiв.

4.4.5.5. Вносити проItозиltiТ Iцо/tо заохочеlIня робоr,и релакторiв. рецензентiв,
заступникiв головних редак,горi в i Bi;rlloBi.;la"ll ьttих сскрс,гарiв pez]aKl tiT.

4.4.5.6, отримуваr,и премiТ. llillзltаки за якiсtIе l]иконання своТх обов'язкiв.
4. 4.б. Обов'язкu zоловно2о реdакtпора
4.4.6.1. ГотУвати докумеt{ти для рессr,рацiТ (перереестрацiТ), приrIинення дiяльностi

видання, а також про обгрунтування поруIпень пiл час ресстрачiТ видання або вiдмови вiд
включення видання до категорiТ <Б> IIерелiку фахових вилань УкраТни (за пiдтримки
вiдповiдного вiддiлу Ktl).

4.4.6,2. Готува,ги докумеII,ги iLJlя iruteKcaltiT виllання мiжнаролними наукометричними
базами даних (за пiл,гримки Bi1,lIloBiitltoгo Bi:u,ri"uy KI{).

4,4.6.3. Контролюва,ги Bi;tlIoBiдrricтb Вiсника Уlriверсиr,сr-у вимоl,ам МОНУ до
наукових фахових видань ка,геl,орiТ <Ii> r,a вимоl,ам мiжнаролних }{аукометричних баз.

4.4.6.4. Очолюва,ги рслакItiйну Ko-1tel,iKl trерiо,,lичного виllання та органiзовувати iT

роботу.
4,4.6.5. Керувати дiяльнiс,гIо pe/taкI{iT тa ухваJIIоI}ати остаточне рiшення щодо виходу

кожНого номера (випуску). пре/Iс,гавJ]яти виl(аtl}Iя у вi/(носинах iз засновником
(спiвзасновниками), вилавцем. аI},tорами" .I{срiкавними органами" об'слнаннями громадян
та окремими громаляI{ами. t{ес,ги BiлlloBilta;tbHicтb за виконання вимог до дiяльностi



Вiсника Унiверситету" :]а поруlllеIIня етичних IropM та академiчноi доброчесностi
вiдповiдно до цього Положенt-Iя та чиtlt,tого закоtlодавс,гва УкраТни.

4,4.6.6. Сприяти заJIученнI<l ло lliя"lIl,tlос'гi I]iсlrика Унiверси.ге.гу автори,tетних вчених уконкретнiй га,rузi, пiдвиrценню HayKoBoI-o рiвttя виllан}{я .га його цитованосr.i.
4.4,6.7. Призначати рецеtlзентiв i забезпечувати якiсне рецензування рукописiв,

ДОТРИМаННЯ РеЦеНЗеНТаМи вимог загаJIьноунiверситетськоТ редакцiйноi полiтики та
мiжнародних стандартiв.

4.4.6.8. ПостiйнО пiдвищуВати своЮ ква,тiфiкацiю i сприяти пiдвищенню квалiфiкацiТ
членiв редакцiт, рецеllзеtt,гiв IIIJIяхом учас,гi у професiйгrих TpeHiHl-ax, ceMiHapax,
конференцiях тошlо.

4.4,6.9.11опуляризувати .ttiя.llьlliс,гь Вiсllика Уlliвсрсите,гу, брати участь у формуваннi
та реалiзачiТ ефективноТ KoMylri Kal ti йноТ cr.paT.er-iT [J icl rикiв Ун i версите.гу.

4.4.7. Вidповidальнiсmь ZоловноZо реdакп,tора mа поряdок прuпuнення вuконання
обов'язкiв

4.4.1,1. Головний редак,гор lзi2lповiлас за змiсr. ltерiоли,rtiоI.о видання, його науковий
piBeHb, вiдповiднiсть ста,гей тема,гиlti Вiсника Уtliверситету, дотримання науковот еf,ики,
академiчноТ доброчес}lос,гi. виконанI]я вимоГ норматиtsних документiв,
загаJIьноунi верс итетс ькот ре.цакl ti й ноТ по.lt ir.и ки i м iяс народн их стандар.гi в.

4.4."7.2. Головний редактор вiдповiдас за якiсr.ь фахового рсцензування отриманих
рукописiв вiдповiдно до встановлених вимоI,.

4.4,1 .3. Головний редактор вiдповiдас за наJIежне виконання плану розвитку видання.
4,4.7,4. Припинення викоllання обов'язкiв гоJIов}lого редактора може вiдбуватися через

icToTHi порушення в роботi I}iсника Уrriверси,геr,у. зокрема: не дотримання графiку
випуску, виявлення IIорушIснь aKallcMit{lloi дOброчесtttlсl,i, загаJ-IьноунiверситетськоТ
редакцiЙноТ по.ltiтики ,гоlI(о. 

I Iclilaltttя ltpo замillу l-oJIoB}lol,o pe/laкTopa Вiсьlика вноси,гь кЦ.
4.5. Вidповidальнuй реdокmор BicH uка Унiверсumеmу
4.5.1. Кандидатури на IIосаду Вi.ltгIовiдаJ]ьt{оI,о релактора Вiсника Унiверситету

затверджус ректор Унiверсиr,еl,у за IIо/lаtIням KLI.
4.5.2. Вiдповiдачьнi релакт,ори l3iсllика Унiверсите,tу пiдгlорядковую,гься головному

редактору.
4.5.3. Вiдповiдальний pei]aю,op IIовиIlсIl бу,ги фахiвlIем у lзi/tповiднiй галузi знань, мати

ДОСВiД РОботи в редакttiях llаукових фахоllих l}идаIIь. а ,tакож вiлllовiлати вимогам,
встановленим чинним законо/Iавст,вом.

4. 5. 4. Права вidповidальLtо?о pedaKmopa
4.5,4.1. Вносити пропозицiТ про вдосконалення роботи Вiсника Унiверситету.
4.5.4.2. отримувати премiТ. вiдзнаки за якiсне виконання своТх обов'язкiв.
4.5.4.З. На пiдставi поIlерелньоI-о розгляllу cr-ar.Ti ухваJIювати рiшrення щодо

направленttя на рецензува}{ня рукоtlису llи вiлмtrви aBl,opaм у ttрийнятгi с,гатгi.
4.5.4.4. Вносити проtlозицiТ l,cl;tclBlloMy рсдак,l,ору Iltolto можJIивих рецензентiв кожного

рукопису.
4. 5. 5. обов'язкu BidпoBida.,lbrtozo реdакmора
4.5.5.1. Вiдповiдаr,и за tlрави.llьнiсr,ь оформltеtlня. комIIлектнiс,гь документiв, якi

ЗбеРiгаютЬся у справi Вiсtlика Унiверсиr,еl,у. вIIоря/Iковуват]и базу оrIеративного облiку
руху статей, виробничу докумонl,ацiю.

4.5.5.2. Контролювати виконаIlня 7цоговорiв iз позашr,а1,IIими рецеlr:]еlll,ами, аI]торами,
за розпорядженням гоJIоI]tlого рсrlак,гора оформ",rlовати /lокумеIl1,и дJlя оIIJIати BapTocTi
публiкацiТ cTaTTi.

4.5.5.3. Перевiряr,и вiдгrовi/{нiсть r,скс,гilз с,га,гей.гематицi видання та Рекомендацiям для
aBTopiB В iсникiв YHi верситеr,у.



4.5.5,4. Перевiряr-и рукоIrиси с,га,гсй IIIolIo рiвllя схожосr.i текс,гу з ранiшеопублiкованими матерiалам и.

4.5.5.5. ЗабезпечУвати ефективну комунiкаrцiю з авторами, рецензентами, впц, iншими
зацiкавленими особами.

4.5.5.6. Застосовувати чиннi нормативнi документи, що стосуються дiяльностi
вiдповiдачьного редактора.

4,5,5.7, Забезпечувати доl,римання l]аJlе)кtiих с,грокiв випуску Вiсникiв Унiверситету,
перiодичнос,гi виходу" lIiлгоr.с)вку /lo lIo]lall}lя lli,цt.отов;lеного виIlуску на розгляд засiдання
редакцiйноТ колегii видаI{ня i за,гверлrксtIня виIIуск} z1O ДрУку гоJlовним редак.гором.

4.5.5.8. Перевiряr,и викона}Iня вимог рецеtlзеFll]iв пiс-,rя доопрацIовання рукопису.
4.5.5.9. Визначаr,и коли DOI .,urя ста.гей.
4,5.5.10. Ilостiйно гli/]вишtувати BJlac[ty ква.lriфiкацirо i сприяти пiдвиUlенню квалiфiкацiТ

aBTopiB, рецензентiв через учасl,ь у професiйllихтреlriнт,ах, ЪeMir-rapax, конференцiях тощо.
4.6. Лimераmурнuй реdокmор BicH uка Унiверсumеmу
4,6.1, Здiйснюс лiт,ераr,урне oI lрацюван ня aвTopcbкoI-o ори гiнаllу.
4,6.2. Усувае смисловi невиразнОс,гi. виttравJlяс с,гиJIiстичнi. l,раматичНi, ttунк.гуацiйнi

та орфографiчнi помилки.
4.6.3. Стежить за дотриманням унiфiкаrliТ в написаннi скорочень та одиниць

вимiрювання, точностi посилаItь на Ilершоджерела, правильностi використання понять i
фактiв.

4.6.4. Забезпечус вiдповiлнiс-гь виl(авIIичого оригiтrzurу чинним нормативним
документ'ам. дот,римаtiня aBlopcbKOI-O llpaBa. уз|,оi{жус Bci виttрав,]Iення з авl,ором cTaTTi.

4.6,6.IIовинеН знати: особ.llивОсr,i рс;tаl,УI]аIIllЯ }JауковиХ,гекс,гiв (вимоги до структури
cTaTTi" структури та обсягу ано,гацiТ -l.оrцо): I.рамаl.ику r.a ст,и,rtiс.rику yKpaTHcbKoi; мови;
основИ редагування; видавtlичi й TcpMilto.1lol,iчtti с,гандар,ги; вимоги до видавничих
оригiнаrr-макетiв; правиJIа коректури" KopeKTypHi знаки, загальновживанi позначення,
скорочення; правила оформrIення бiблiоr-рафiчних записiв вiдповiдно до нацiональних
стандартiв i мiжнародних с,ги"ltiв ци,tуванIrя.

4.7. РеDакmор oHZJloMoBH lly mексmiв BicHuKct Унiверсumеmу
4.,7 .l. IIеревiряс BiдlroBiltHicтb анI)Iомовних r,eKcTiB с,гатгi нормам Iраматики i

стилiстики англiйськот мови.
4.7.2, Стея<итЬ за правильниМ викорис,ганням авторами англомовноТ науковоi

термiнологiТ за напрямом.
4 .7,3 . Перевiря с прав иJl ь [l i сr,ь,гранс кр и rl 11i й/.гранс.ll i,герацiй.
4.8. Реdакцiйна колеziя Вiснuка Унiверсumеmу
4.8.1. f{o ск;rаду РелакltiйllоТ Ko.llct,iT вхо,ltяr,ь al]l,tlpиl,cT,Hi науковцi. якi вiдповiдають

вимогам пунк,tу 7 Поряztку формуванtlя llepclliky lrаукових фахових видань Укратни, за
поданням гоJlовного редакl,ора.

4.8.2. flo ск-llаду релакltiйrrоТ Korrel,iI маю,гь бу,l,и за;rученi iноземнi фахiвцi з вiдповiдноТ
галузi науки (не менше 20% вiд заt,альIIого cKJIa.rty Ko-1rcl.iT).

4.8.3. Кiлькiсний i персоttа;lьrlий cKJIa/l релакltiйноТ ко"lrегiТ, внесення до неТ змiн
ухвit,lюють на засiЛаrrнi peztaKItiйlloT Ko.rlcl,iT lta lliдсr.авi подання гоJlовного редактора й
затверджують рiшенням KI{,

4.8.4. Редакцiйна ко.ltеl,iя забезгtечус якiсну пiдt,о,говку, рецензування та випуск Вiсника
Унiверситету.

4.8.5. Керус роботою релакшiйIrоТ колеI,iТ r,оловний релактоР, & за його вiдсутностi -
заступник головного редактора.

4.8.6. Формою роботи редакlliйllоТ колегiТ с засiдання, якi tIроводять перед кожним
випускоМ видання ,га (у разi rrо,грсби) ltозапJlаново. гоJIоI]уIочим на засiданнi с головний



редактор або його заступник. Рilrlення з питань. llto розглядають на засiданнях редакцiйноТ
колегiТ, приймають простою бiльшiстю голосiв вiл загальноi кiлькостi присутнiх на
засiданнi. У разi рiвного розlrодiлу голосiв. голос головного редактора с ухвi1,1ьним.
ЗаСiДаННЯ МОЖе ПРОВОДИТись iз використанням iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй.

4,8.1. Рiшення релакцiйrtоТ ко,ltегiТ оформllяIоl,ь IIроl,околом. який пiдписус голова та
секретар засi7lання (вiдrlовi,ltа.,rtьtlий pc:llaк,1.op). ()KpeMi думки ч.llенiв редакцiйrlоТ колегiТ,
висловленi в ltисьмовiй формi. ,'lодаю,гь до lIpoToкoJly.

4,8,8, КожеН член pe/IaKrtiйrroT Ko.,lcl,iT обов'язково /Iac письмову зго/Iу на дотримання
вимог Положення, FIopM чиI{ноI,о З?КОIlО;llОl]с,гва" а такоr( бере на себЬ зобоu'"auпп"^aприяти
проведенню якiсного рецеl{зуваtllrя не MeHLtie ztBox разiв на piK, публiкацi" 

"*i.""*наукових статей У Вилаrrнi не MeIlule l разу на llBa роки.
4.В.9. llpaBa члеrt iB pedaKtlittttcl|' Ko:tezii'
4.8.9.1. Вносити проltозиttiТ lIlo/(o в,,.ltlскоIlоJIсIil.iя релакltiйrlоТ дiяльrrостi Вiсника

Унiверситету. я кiсного с кJIадУ редакr tiй гtоТ ко.l I et.iT.
4.8.9.2. Висловлювати в ltисьмовiй формi окрсму думку в разi незгоди з рiшенням

редакцiйноТ колегiТ В iсника Унiверсите.гу.
4.8.9.3. ГIублiкува,ги у виданнi резуJIь,га,ги вJIасних наукових дослiджень, сприяти

поширеннrо опублi кован их ма,герiаll i в cepell науковот сгriльноти.
4,8.9.4. LIалаl,олжуваl,и l'Boplli коtiгакl,и з аl],горами. Зfulу..дз,1" ло crriBпpalдi нових

aBTopiB, реIIеFIзсн,гiв. ltодава,ги IlроtlозиrliТ lItoilo формуваlltlя рсйтингу найкращих aBTopiB i
рецензентiв []iсникi в YrliBepc и,l.сl.у.

4.8.9.5. Сприяти розви,гку мiяttlаро;lних :]в'язкiв ;Urя обмiну науковою irIформацiсю та
досвiдом роботи з iнпrими виданнями.

4.8.9.6. о,гримувати rlpeMiT" вi/l:зtlаки за якiсне викоIlання
4.8. 1 0, Обов'язкu член iB pedaKъliiiltol' колеzii'

4.8.10.1. Брати учасl,ь у засi;lаltlIях pcitaкltiйlroT Ko"lrel.iT.
4,8.9.2. Сltрияти забезtlсчснtltо високоl,о рiвllя якос,l,i наукових с,га,гей, зокрема, через

рекоменДацiТ двоХ автори,ге,Гних фахiВr(iв /.(.ltя заJIучення до зовttiшнього рецензування
рукописiВ? а такоЖ перевiрки акт,уальностi ztослi.'tження, новизни одержаних результатiв,
дотримання вимог академ i ч ноТ,rrоброчесносr.i.

4.8.9.3. flотримуватися науковоТ r,а професiйноТ етики, гtринцигliв об'ективностi,
piBHocTi, коrrфiденцiйносr,i. прозоростi piIrIeHb ре;lколеr.ii.

4. В, l 0. П рuпuн е н ня вuк о t! а н н я обо в' яз к i в чл е rt iв ре dакt liйtюl' коле z ii'
4.8.10.1. IIоруrrlення обов'язкiв l]JIctloM рсltакrцiйноТ Ko.rrel.iT Mo)lte с.га,ги гtiдставою для

ВИКJIЮЧеННЯ фаХiВЦя Зi cK"rtall} рс/lакIliйrlоТ Ko"rlcгiT за рitIlснrIям Kt{ на ttiдclaBi подання
головного pe/IaкTopa I] icH и ка yl ri верси,ге,гу,гаlабо йоl,о зас.гупни ка.

4.8.10.2. Член редакцiйrrоТ колеr,il'може зtlяl,и iз ссбе r,aKi lrовноваження в будь-який час
за умови письмового поланFtя lta iм'я I,oJloBHoI,o pt-ilaкl.opa.

5. Редакцiйно-видавничий проlцсс
5.1. Подання c:IaT,l-i до Вiсника Унiверситету
5.1.1. Автори по/Iак)ть с,га,г,гi .rto Вiсникiв Унiверситету з ycix галузей знань через

систему oJS або надсиJIак),гь на е-llоlllr-у/через форму на сайтi редакцiТ Вiсникiв
Унiверситету (до початку llepcxo/ty журFIаJIу на використання oJS).

5.1.2. Перед поданням статгi/-(о ви/iання автор I1овинен ознайомитися з Рекомендацiями
для aBTopiB Вiсника Унiверсиr,еr,у, JIillензiйним доI-овором. розмilценими на СI_(П i або (та)
сайтi Вiсника Унiвсрси,гегу. JIirtсlrзiйtrий jtoгoBip с ilol-ol]opoм прислнання, умови якого
визначас Унiверси,гет (JIiItеIlзiа,г)" i мtlжс бу,lи визtпний iHlпoto с,tороIlою не iнакше як
через присднанIIя до rticl' JIillсlrзii заl,а"гlсrм.

своТх обов'язкiв.



5,1,3, Автор несе вiдпОВiда,гrьнiс,гL за itоl,римаFlня вимог академiчноТ доброчесностi й
гарантус, [j{o:

5.1.3.1. йому ныIе}кать llиttя,гковi майrlовi 11paBa I{a стаl"].ю;
5,1,3.2. ста,ггя опуб,lriкована впсрtIIс ,га Ilc с а/lапl,аItiсю, перекладом iншоТ статгi автора

або iнших aBTopiB;
5.1.3.4. використанi в cTaTTi циr.а-ги з T.BopiB iнltrих осiб, твори iнших осiб (малюнки,

схеми, таблицi, карти й ilrlпi об'скти авторського lrpaBa) подано iз зазначенням автора i
джерела заIIозиченllя i rrформаuiТ:

5.1.3.5. стаття не мiст.и.гь iнформаltiТ або фак.гiв, ш(о можуть призвести до притягнення
до кримiнальнот вiдповiда.llьlIосl.i. llивiльttоt-о l]озову гlро вiлшкодування збиткiв або iншоi
форми захисту прав.

5.1.4. АвторамИ cTaTTi € особи, якi зробили значний внесок у iT пiдготовку до публiкацiТй несуть спiльну вiдповiдальнiсть за iT змiсr:. [JHecok кожtlого спiвавiорu йu. бути
обгрунтований та зазначеtlий наприкiнцi рукопису.

5.1.5. Япщо пiд час ltеревiрки вiлllовiдаlьллий редактор виявив понад 25% схожостi
тексту з уже опублiкованими маr,ерiаltами. рукоIIис знiмаюr,ь iз розгляду /]ля публiкацiТ та
повертають автору. I{ей aBl,op нс можс по/tава.ги новиЙ рукоIIис на розI-JIя/I IIро.гягом року.

5.2. Рецензування cтaTr.i
5.2,1. Процес рецензування вiдбувас.гься черсз сис],ему OJS або за допомоI.ою е-пошти

Редакцiй Вiсникiв Унiверсиr'сТУ (;to персхоllу Pe,ltaKrtiT rla 0JS), авl.ори й редактори видань
можуть бачити зауваження i llропозиltiт реltсrt:зент.iв.

5.2.2.11роrtелура реlIензуванI{я стаr.сй. llрийtlя.га у I}iсниках КНУ, вiдповiдас вимогам
чинного законодавства ,га мiяснаро:tlIим с.гаll/lарl.ам. Mer.a реrtе}rзування -- перевiрка
вiдповiдностi сr,атей. гlоданих до rIyбJliKaltiT. вимоI.ам видання, а також ltiдвищення ТхньоТ
якостi через оцiнювання висококваrriфiкованими експертами-рецензентами.

5.2.3. Редакцiт Вiсникiв Унiверсит,ету забезпечують подвiйне слiпе рецензування
статей, поданих лля гlублiкаltiТ. IIроцеztура рецснзування с анонiмною i для рецензента, i
для aBTopiB, iT здiйснюю,гь нез.але>ltнi рецеLIзен,tи. днонiмнiсть реtlензентiв гаранту€
редакцiя Вiсника.

5.2.4. Вибiр рецеIlзенl,iв з.ltiйснюсl,ься з урахуваll}lям zllBOx аспек,гiв: сфера ТхньоТ
компетенцiТ ,га вiдсуl,I{iсl,ь конфlliкту ilr,гсрссiв MirK реLIензеIl],ами т,а автором(ами).
Рецензенr,iв обирае вi;tllоlзi.,tа:lьltий рсitак.гор :]а узI.оi,lхtснIlяМ iз t-о.ltовниМ редактором.

5.2,5, Рецензiя мас вi:tttоlзiilа,ги вимоI,ам <I'екомеtt.rlацiй лля рецензентiв Вiсникiв
Унiверситету)).

5.2.6, У речензii висвir-.itюtоl-ь: чи BiztlloBiдac змiсr: cTaTTi TeMi" заяв.тlенiй у назвi; чи
мiстить змiст с,га,ггi наукову новизну; чи Bi,tlttoBiilac стаrтя науковому рiвню Вiсника; чи
враховано в стап,i paHitrle ollyб;liKoBaHi з llbo1.o llи,гання lrparti та чи € сl.аl,тя l{iкавою для
авдиторiТ журналу; якi KotlKpcl,llo lIозиr,ивнi с,гороlIи ,га недолiки сl,аl"гi, якi виltравJIення та
доповнення треба внести aBтopoBi.

5.2,7. Рецензii та рекомендацii на кожну стап,ю зберiгаю,гь у редакцiТ в електронному
виглядi два роки вiд дня вихолу номера Вiсника кну, у якому розмiщена рецензована
стаття.

5.2.8. Не реt(ензуються: IIcpellмol]a Bi,lt гоJ|оt]tlOго редактора, ста,ггi, спецiально
пiдготовrlегli на замовJlс}llrя pc/laкIliT. llayKoBi рсltеrrзiТ.

5.2,9. Iliдсr,ави вi,,lмtlви lз rryб:riKaltiT с,l,аrсЙ :]а рсзуJIь,гатами рецензування:
використання тексTових :]аIIозичсrtь бсз за:]tlачеIlItя /l)itepeJla; с,га,ггя вже була опублiкована
в iншому виданнi (включак)чи eJleкl,potrrri видання l,а мережу IHT,epHeT); невiдповiднiсть



посиланЬ тексту; tleпpaBjlиBicr.b IlailaltoT pc;taKltiT illформацiТ про автора; негативний
висновок рецензенl,а.

5.3. Етапи рецензування статей
5.3.1. Перевiрка вiдповi.ltlrосr,i с,га,rгi вимогам Вiсника Унiверситету вiдповiдальним

редакторОм та призначення рецеr{зеt{l.а. /1о реIlензування допускаються HayKoBi cTaTTi,
оформленi вiдповiлно /to ВимоI-. якi rlройrIIJIи гIсрвиtlний контроль у редакцiТ. У разi
зауваженЬ на етапi первиIrнОго конl,рОJlю. статтю I]овертають ав,гоРу на доопрацювання.

5.З,2. НаДсилання cTaTTi реtlснзенту (за умови tIози,гивноТ речензiТ ,n""i редакцiйноi
колегiТ Вiсника).

5.3.3. Пiдготовка речензiй вiдповiдtiо до всl.ановJlених релакцiею вимог упродовж
визначенОго строкУ (зазвичаЙ, не бi;lьlпе одtлого мiсяrtя).

5.3.4. Ухва,rення одного з таких рiшrень пlодо гrублiкацii рукоrrису:
5.3.4.1. 11рийняти с,га,гtю ;1о rryб;riKaltiT бсз заува}l(сIlь.
5.з.4.2. flоопрацlоваl,и с,га,I-гlо Bil(llclBiilllo r:lo рскOмсlr/lаltiй. виклалених у рецснзiТ.
5.3.4.З. Вiдхилиr,и сl,аl"гк).
5.3.5. оста,гочtле pitlteltllя IIloilO llублiкаrtiТ сr.аr"гi ухваJIююl-ь з урахуванням отриманих

рецензiй на засiданнi ре.ltакцii' в складi: головноI,о релактора, заступника головного
редактора, лiтературного pe/takTopa або чJlена Ре/Iакцiйнот колегiт, вiдповiдального
редактора.

5.3.6. [Jнесення виIlравJ]еllь ilo сr.аr-гi ав.гором(ами), гIiдписання автором(ами)
лiцензi йного лоr,овору.

5.3,7. Редакцiя направJIяе свос: pitltellня aB1,oPoBi(aM) через 0.IS чи на е-пошТУ (до
переходУ на 0.IS). CTaTTi, llцо rlотребую.гЬ лооIIрацЮваI,{ня, надсиJIаЮть aBTopoBi (ам) разом
iз текстом рецензiт, що мiсти,гь koнkpeTHi рекомеrrдацiт щодо доопрацювання статгi.
щоопрацьований BapiaHT ста,ггi направJlяють }ta повторне реt(ензування разом iз
поясненнями вiл автора. У разi неl,ативtlоi повторноТ рсцензiТ cTarTKr вiдхиляють.

5.3.8. Редакцiя заJIиIIIас за собою llpaBo утримуваl,ися вiл пOлitJIьших дискусiй з
авторами вiдхилегtих сr,а,гсЙ. J(оilаl,коl]их llоясtlсlIь tIричин i rri,rtс,гав вiдхи.lIення cTaTTi.

5.4. Вимоги до реrцеrrзiТ
5.4.1. РецензiТ маIо,tь вi:tllовiда,ги вимогам Рскоменлаrliй для рецензентiв Вiсникiв

Унiверситету, опуб-lriкованим tla CIlII i (або) rla офiItiйному сайr.i редакцiТ Вiсника
Унiверситету.

5.4.2. РецензiТ гоl"уюl,ь за lltaбllotroM. уlriфiкованим /1,1lя Bcix Вiсникiв Унiверситету.

5.5. Редагувапня с,rатей Вiсникiв Унiверситету
5.5. РедакЦiя залишас за собою ltpaBo редагувати тексти статей. Редагування cTaTTi

забезпечуе лiтературний редак,tор 
,га 

релакl,ор ангlriйськот мови, який може входити до
складу редакцii Вiсника або праlцювати у Видавничо-полiграфiчному ueHTpi <китвський
нацiональний унiверситет)) (ltа.lri - BI II t).

5.4. Процес реДаГуВання rlере/lбачас обов'язкове узгодження lзсiх виIIравлень з автором.
5.5. Лiтера,гурний ре/lак,гор мас бчr,и фахiвltем у 

,гiй r.a;ly:li зttань, з якоТ видають Вiсник
Унiверситету. Якшtо rrо,грiбrlо" l(() рсi(аl,),l]аllllя с,га,гсй заJIучають HayKoBoI,o редактора з
членiв редакцiйноТ Ko,,reгiT.

5.б. Макетування, верстаrtня' вичиt,уванtlя та коректура Вiсникiв Унiверситету
5.6.1, Маке,гування i всрсr,аllllя I]iсIiикiв Уrliверси,ге,гу за с/{иI{им, узгодженим iз

редакцiями Вiсникiв Уrriвсрси,гсl,), макс,гом. забс:}lIсчу(, Bl Ir l.
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5.6.2. Вичитування т,а корекl,уру оригiltа"lt-макеr,iв Вiсника
лiтературний редактор В iсника.

Унiверситету здiйснюс

5.6.3. Оригiнал-макет, Вiсника Уlriверси,ге,гу вi;1llовi/(альний редак.гор надсилас BciM
авторам для узгодженIIя l,а за,гвер/IженtIя ост,а],очIlоtrr варiанта,гекс,гу рукопису.

5.6,4. Готовий оригiна.ll-макеl, ВiсrIика Унiверсиr,еr,у lliдrlисус до публiкаuiТ головний
редактор Вiсника Ун i верси.гс-гу,

5.7. ПубЛiкацiЯ статеЙ на сайтах Вiсникiв Унiверситету, розмiщення HoMepiB унацiональних i мiжнародних наукометричних базах i депозитuрi",
5.1.1, Розмitl{ення Поточних виllускiв Вiсникiв Унiверсите,ry на офiuiйних сайтах

журналiв, у начiональних i мiхсrrародIlих наукометричних базах i ;tепозитарiях контролюс
кц.

5.7 .2. CTaTTi о/Iного тематичIlоl,о роз;ti-lrу I}iсника Унiвсрсиr,еl,у, як правиJlо, публiкують
в порядкУ загальноТ черl"И l]i/lllol]i/ttlo ilo /lаl,И Ilai]lxollжcllHя с,га,п'i .lto редакцiТ.

5.8. Порядок вилучення пуб"lriкаrцiТ у Вiсниках Унiверси''ету
5.8.1. У разi налходже}]ня ilo ре.ltакцiй [Jiсlrикiв Унiверси.ге.гу чи KI_[ заяв про виявлення

в опублiкованих у [3iсrrиках Унiверси,гету сl,аl,тях IIорушень загальноунiверситетськот
редакцiйноТ полiтики, вимоI, ака/lемiчгrоТ;lоброчссносr.i рilllенttям KI{ уr.ворюк)ть комiсiю
для перевiрки факl,iв, зазначсних у заявi.

5.8.2. У разi пiд,гверлжсння поруtUень заl,аJlьI{оунiверситетськоТ Редакцiйноi полiтики,
вимоГ академiчноТ доброчесностi рiшенням KL{ cTaTTIo виJtучають з ycix сайтiв i баз даних.

б. Фiнансовi питанllя пуб.lliкаltii Вiсrlика Уlliверси.rету
6.1. Вилання випускаIо-гь коIII,гом Унiверси,ге,t,у. aBтopiB. спонсорiв, благодiйних

BHecKiB Та iНlпих лжереJl" trc забороIIеIlих чиIIIIим закоI]lодавс,гвом.
6.2. Кош,ги за розмiutсlIltя с,га,гей у I}iслrиках Уlriвсрсиl,е,гу, якi налхо/lя,tь на рахунки

Унiверситеl-у, спрямовують Ila IIокри,I-гя l]иl,ра,г lзiiulоlзi/lttого Вiсника Унiверси.гету згiдно
з наказом ректораJф I94 32 вiд 25.02.2019 року,

6.З, ОплатУ rryб,rliKalliT Maтcpia:liB у Вiсгlику Унiверсиr"ет,у встановJIюють згiдно з
вимогами Унiверсиr,еr,у вi;lгtоlзiлllо ло IIоря2lку, за-гверllженого наказом ректора J\ъ l94-32
вiд25.02.20l9 року.

6.3.1. BapTicтb llублiкаltiТ розраховуе ВII[( за.lrсжlrо вiл обсяr-у ста.rгi, а саме кiлькостi
облiково-видавничих apKyIIJiB (40 000 знакilз iз прсlмiяtками).

6,з.2. опла,га здiйсtrюсr,ься згirlно iз paxyllкoM, l]иставJIеним кожному ав.гору, лише
пiсля рiшення редакtliйrlоТ колегiТ tlpo гrрийttяl-r,я с,га,г,гi до публiкацiТ.

6.3.З. ,Щля закордонних aBтopiB опла,га за друк ста,ггi переласться через SWIFT', Western
Union чи iншi платiжнi системи на особист,у картку буль-якого члена редакцiТ iз подальшим
перерахуванням yKpaTHcbKot,o eKBi BaJ]ellTy I{a paxyIroK Ун i верситету.

6.З,4. ВПI] Hallac рахlrнки-фак,гури чкраТllською мовою iз Irоперелнiм о,гриманням
ПаСПОРТнИх Даних r'a iilеrtr,ифiкаltiЙrlоl,tr Kojl), lзi,,l Ko)ltlloI,o аl]l,ора.Для цього вilIгrовiдно
кожен автор llepe/tac ,ll() pcjlaKltiT Зl,сt;tу lra обробку llсрсо}lаJIьIIих /lаI{их, яка зберiга€ться в

редакцiТ протягом ,грьох poKiB,
6.4. CTaTтi стулеttтiв. асrliран,гiв. I]аукових ,га r{ауково-пелагогiчних гtрацiвникiв

Киiвського нацiонаJIьI{оl,о уllilзерси,гс,гу iMelri -['араса lIIевченка або aBTopiB з унiверситетiв
чи iнших установ, за наявIIос,гi iltll-сlвору rIpo сllilзttраtlю Тх з УлIiверсите.гом, публiкую,r.ь у
Вiсниках Унiверси,ге,гу безкоtltr,сlвttt,l. Сllиски aBтopiB. якi нс оIIJIачу}оть лрук с,гаттi,
ПереДаЮТЬся До I]III{ разом i:з lli,,tllисаItим jlo zl{p!K} tioмepoм Вiсника Унiверситету i

копiями вiдllовiдних Y1,o.rl.
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6.5. CTaTT,i члелtiв релакlriТ, pc;taKltiйlroT Ko,1tel-iT.гa речензентiв публiкують на
безкоштовнiй octloBi оllи[I раз tla pik за по/lанtlям головI{ого редактора Вiсника
унiверситету разом iз копiсю наказiв про члеI|cтBo вiдповi:iнот особи в редакцйнiй колегiт
або участь у рецензуванr,ri.

6.6. Якщо один з aBTopiB публiкусr,ься на безкошlтовнiй ocHoBi, то iншi спiвавтори
сплачуюТь вiдповiдну частиIrу вартосТi lticТ rrублiкацii (l12 або l/3 за,,Iежно вiд кiлькостi
aBTopiB).

6.7, Головних релак,горiв. вi:tгlовi:tzulьних pe,,taKTopiB i Рецензентiв Вiсникiв
Унiверситету премiк)ють за резулы,аl,ами року Bi,,trroBilltto дlо розробJIеного KI_{ рейтингу
головних редакторi в i pcl tензсl t,гi в I] ic rr и Ki в У t li верс и,l.сr.у.

6.8. Найакт,иВlliIlliХ авз,орilз I]iсrlикiв Уlliверси,ге,гу rtрацiвлtикiв Унiверси.ге-r.у
премiюють за резУJlL,га,гамИ KtUIeHl'laPt{oI,o рокУ за рilllенням Kl{ на пiдставl подання
головних релактор i в В iсlrи Ki в YHi всрси.ге.гу.

6.9. Головнi редактори, якi успiшIно виконують tIлан розвитку видання, автори й
рецензентИ гlраltiвниКи Уlliверси,l,с,tу. llраlliвники KI I можуть отримувати
унiверситетськi нагороди за резчJIь.га.tами рiчrrоi' робсlr.и.

7. Прикiнцевi rlоложення
7.1. Буль-якi змiни до цього Ilо"ltоження гоl.у€ кЦ i затверлжус Вчена Рада

Унiверситету.

пozodлcetto:

Проректор з IlаукоIзоТ робоr,и [-анна ТоЛСТАНоВА

Начальник к)ри,цичrlоl,о Bi,,uti.lly Iриlrа CAJIlltIKO

1з
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l, Вiсник Киiвського нацiонаJIьtlоI-о унiверситсr,у iMeHi ]'apaca lI]евченка , Or.roo{u!l|{o* 
l

http ://www.astrobul letin. uп i v. kiev. uа
2. Вiсник Киiвського нацiонального унiверситет,у iMeHi 1'араса Шевченка. Бiологiя.
httpj//biovestnik. com/i ndex,php/b i ology
з. ВiсниК КиТвськогО нацiонального унiверситеr,у iMeHi Тараса Шевченка. Вiйськово_
спецiальнi науки.
http : //m i l i оurпаl s. kn u. u a/i n d ех . ph p/v i s n u k/i n dcx
4. Вiсник КиТвськоl-о ltalliollaJlbIlo1-o 1,ttiвсрсиr.сr.у iмегli 'l'apaca IIIевченка. l-еографiя.
http ://visnyk-geo, univ. kiev. ua
5 Вiсник КиТвського HatlioHaJlbllol,o унiверси,ге,гу iMelli 'I'apaca Шевченка. ['еологiя.
http ://www.geolvisnyk. univ. kiev. uа
6. ВiсниК КиТвськогО нацiона-ltьноt-о угliверси,гету iMeHi Тараса IIIевченка. !ержавне
управлiння.
http ://www. i pa-univ.kiev. uаl
7. Вiсник КиТвськоl-о llацiонаJlьного уrriвсрсиr.еr.у iMeIri 

.l-apaca 
lIlевченка. EKoHoMiKa.

http ://bulIetin-econom. un iv. kiev. uа
8. Вiсник КиТвського нацiоналыrоl,о.уttiверсиr,ету iMerri '|'араса Шевченка. Журналiстика.
http://www j ourn. univ. kiev. ualperiodyka/index.php7fak
hovi-vydannia/zhurnal istyka. htrnl
9. Вiсник КиТвського нацiонального унiверсит,еr:у iMeHi Тараса LLIевченка. Iноземна
фiлологiя.
l0. Вiсник КиТвськоl,о HallioгtaJlLHoI-o унiверси,ге,гу iMelli 'I'apaca IlIевченка. Iнтролукцiя та
збереження рослинttоl,о рiзttсlмаl t iтr.я.
l l. ВiсниК КиТвськоr-о ttaltiollaJIbIIoI,o уltilзерсиr,е,гч iMeIri -I-apaca 

IIIевченка. Iсr.орiя.
https ://visnyk.hi story. kn u. ual
l2. Вiсник Киiвськоl-о t,tallioHajlbtloгo уlliверсиr,е,гу iMclri 'Гараса [Левченка. Кiбернетика.l3. кВiсник КиТвського наrliональtrоi,о унiверсиr,еiу iMeHi Тараса Шевченка.
Лiтературознавство. М овоз навсl.во. Фол ь к-ш орис].и каrr.
http ://philology.knu. ualnode/ l 448
l4. Вiсник КиТвськоl,о tlat(ioIlaJIbнoгo угtiверси.гс.гу iMeHi 'Гараса IlIевченка. Математика.
MexaHiKa.
http ://www. mechmat. un iv. ki еч. ualVisnyk l,Jn iv/pagcO l . html
l5. Вiсник КиТвськоt,о гtаtliоIIаJIьIlого унiверси,геr,у iMeHi 'I'apaca Шевченка. Мiжнароднi
вiдносини.
http : //j ournal s. i ir. k iev. u a/i nd ех. phpikn u
16. Вiсник КиТвськоl,о нацiоrlального унiверситету iMelri Тараса LI_Iевченка. Педагогiка.
http ://pedvisnyk.knu. ualindex.php/pedvisnyk
l7. Вiсник КиТвськоl,о гtаlliоtlzu]ьIIого угriвсрсиr,с,гу iMcHi Тараса LIIевченка. Полiтологiя.
http ://j pol it-un iv. k i ev. uali ndcx. ph р/
l8. Вiсник КиТвськtlt,о ltalliollaltbltcll-tl уlliвсрсиr,с,r,у iMerri 1'араса Шевченка. IIроблеми
регулячiТ фiзiоlrогiчних фуrrкLli й.
http ://biovestnik.com/i ndex. рhр/рrоЬ lems/indcx
l9. Вiсник КиТвськоl,о наltiонаIьного унiверсиr.е.гу iMeHi 'I'apaca LIlевченка. I-Iсихологiя.
http ://www.psy. un iv. k i еч. ualualsc icnti li cpub l i с ation s/v i sn i k -psy
20. Вiсник КиТвського ltaltiotlaJlbllol,o уllilзерсите,гу iMeHi Тараса II]евченка. Психологiя.
Педагогiка. Соцizulьна робо,га.
http ://www.psy. univ. k i еч. ualualsc i enti 1 l cpub l i cat i ons/vi sn i k
2l. Вiсник КиТвського ltаlliоllаJlь}iого уlliверси,ге,гу iMelli Т-араса I_Ilевченка. Ралiофiзика та
електронiка.
http ://rех. knu. ualsc i ence/bul l etin/

14



22. ВiснИк КиiвськогО нацiона;rьного унiверси,гету iMeHi Тараса Шевченка. Соцiальна
робота.
http ://visnyk. soch.robota. knu. ual
23. Вiсник КиТвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса I1Iевченка. Соцiологiя.
http ://visnyk.soc. univ.kiev. uai
24. Вiсник КиТвського Hatliol{aJlb}loгo угriверси-l,е,гу iMeHi
лiтератури.
http :фhilology. knu. ualnode/82 5

'I'apaca Illевчеltка, Схiднi мови та

25. Вiсник КиТвського наtliонzuIьного унiверситету iMeHi 'Гараса Шевченка, Украiнознавство.
http ://ukfbulletin. univ.kiev. ua
26. Вiсник КиТвського rtallioHa.llbнoгo унillсрсиr,е,гу iMeHi 'I'apaca Шевченка. Фiзика.
27. Вiсник КиТвськоl-о Haltiolta;lllI{Ol'o уltilзсрсиr,е,l,у iMelri 'Гараса LIIевченка. Фiзико-
математичнi науки
http ://www.cyb.univ.kiev. ualukisci enti fi с-.j ournals.htrTl
28. Вiсник КиТвського нацiонzuIьного унiверситету iMer,ri 1'араса
Шевченка. Фiлософiя. Полir.ологiя.
http ://www.phi l osophy. un iv. k i ev. ualualv iew/Vysnyk KN U/7 8 l lg l 6
29. Вiсник КиТвського rlallioHarbHol"o унiверсиr-сту iMeHi Т'араса U_Iевченка.
Лiтературознавство. Мовознавсl,во.
30. Вiсник КиТвськоl-о гlalIiottaJlbllol-o уttillерсиr'С'Г1, iMelri 'Гараса IIIевченка. Хiмiя.
http ://visnyk.chern. uп iv. kiev. ua
3l. Вiсник КиТвського IlatIioHaJlbll01,o уltiверсиr,е,гу iMcTri '['араса I_1Iевченка. Юридичнi науки.
http ://visnyk. law.knu.ua

32. Вiсник КиТвського нацiонаJlьного уrriверсит,е,гу iMeHi 'I'apaca fLIевченка. Фiлософiя.
http ://jphi l os- uп iv.ki ev. uali ndex. php/

Перелiк скJIадено Bi:{llorзi;tlto до Звiту IIро на/Iа}rня iнформацiйно-консультацiйних послуг
з аналiзу й рекомен.цацiй tlloilo розl]итку наукових ucypHa-lliB унiверси.гету вiд 20l9 року.
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