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Перший номер першого в Україні журналу, який висвітлює питання діагностики та 
лікування нейрохірургічної патології, вийшов друком у квітні 1995. Часопис мав назву 
“Бюлетень Української Асоціації Нейрохірургів”, і за період 1996–1999 рр. вийшло 
вісім його номерів. У листопаді 1999 р. журнал перереєстрований як “Український 
нейрохірургічній журнал” (УНЖ), і з такою назвою вийшло ще 63 номера. Станом на 
вересень 2015 опублікований в цілому 71 випуск. За час існування часопису на його 
шпальтах надруковані загалом 1473 публікації.

УНЖ архівується Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського, 
включений до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ). Наукові публікації 
УНЖ також індексуються Google Scholar та найбільшою в світі бібліографічною базою 
даних WorldCat.

В рамках проекту “Наукова періодика України” (НПУ) на базі видавничої платформи 
Open Journal Systems міжнародного наукового співтовариства Public Knowledge Project 
2015 р. створена інтернет-версія УНЖ http://theunj.org/. Співпраця НПУ з провідними 
міжнародними базами науково-інформаційних ресурсів спрощує для видавців процеси 
входження їх видань у престижні реферативні бази даних, каталоги та системи 
пошуку. Це значно підвищує доступність журналу для науковців, а отже сприятиме 
публікаційнійній активності видання.
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The first issue of Ukraine’s first journal that covers issues of diagnosis and treatment of 
neurosurgical pathology, was published in April 1995. Journal had called the “Bulletin of 
Ukrainian Association of Neurosurgeons”. For the period 1996-1999 published eight issues. 
The journal re-registered as Ukrainian Neurosurgical Journal (UNJ) in November 1999. 
Under this title has published 63 issues. As at September 2015 published a total of 71 
issue. A total 1,473 publications printed in the pages of the journal during its existence.

The UNJ archived by the Vernadsky National Library of Ukraine, its included in the Russian 
Science Citation Index (RSCI). UNJ scientific publications also indexed Google Scholar 
and the world’s largest bibliographic database WorldCat.

The UNJ online version http://theunj.org/ created in the framework of the “Scientific 
Periodicals of Ukraine” (SPU) on based publishing platform Open Journal Systems of 
International scientific community Public Knowledge Project in 2015. SPU cooperation 
with leading international scientific databases and information resources makes it easier 
for publishers processes entering their publications in prestigious refereed databases, 
directories and search engines. This greatly increases the availability of journal for 
scientists, and thus contribute its publication activity.

Key words: Bulletin of Ukrainian Association of Neurosurgeons; Ukrainian Neurosurgical 
Journal; Open Journal Systems; Scientific Periodicals of Ukraine.
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Первый номер первого в Украине журнала, освещающего вопросы диагностики и 
лечения нейрохирургической патологии, вышел в апреле 1995. Журнал назывался 
“Бюллетень Украинской Ассоциации Нейрохирургов”, и за период 1996-1999 гг. вышло 
восемь его номеров. В ноябре 1999 г. журнал перерегистрирован как «Украинский 
нейрохирургической журнал (УНЖ), и с таким названием вышло еще 63 номера. По 
состоянию на сентябрь 2015 опубликован в целом 71 выпуск. За время существования 
журнала на его страницах напечатаны в общем 1473 публикации.

УНЖ архивируется Национальной библиотекой Украины имени В.И. Вернадского, 
включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Научные публикации 
УНЖ также индексируются Google Scholar и крупнейшей в мире библиографической 
базой данных WorldCat.
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В рамках проекта “Научная периодика Украины” (НПУ) на базе издательской 
платформы Open Journal Systems международного научного сообщества Public 
Knowledge Project в 2015 г. создана интернет-версия УНЖ http://theunj.org/.

Сотрудничество НПУ с ведущими международными базами научно-информационных 
ресурсов упрощает для издателей процессы вхождения их изданий в престижные 
реферативные базы данных, каталоги и системы поиска. Это значительно 
повышает доступность журнала для ученых, следовательно будет способствовать 
публикационной активности издания.

Ключевые слова: Бюллетень Украинской Ассоциации Нейрохирургов; Украинский 
нейрохирургической журнал; Open Journal Systems; Научная периодика Украины.
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Стаття містить рисунки, які відображаються в друкованій версії у відтінках сірого, в електронній — у кольорі.

На початку діяльності Української Асоціації 
Нейрохірургів (УАН) її президент Юрій Панасович 
Зозуля розпочав роботу з створення фахового науко-
вого періодичного видання, нагальна потреба в якому 
відчувалася вже давно. Свого часу на теренах СРСР 
видавався єдиний фаховий журнал “Вопросы нейро-
хирургии”. Тези конференцій, з’їздів публікували на 
сторінках збірника “Нейрохірургія” чи в спеціальних 
збірках, присвячених певній події, тобто, ці видан-
ня не були регулярними. 1995 року було створене 
видання, яке мало назву “Бюлетень Української 
Асоціації Нейрохірургів” і було офіційним друкованим 
органом зазначеного товариства, створеного 1993 
року. З метою вирішення технічної сторони питання 
у складі науково-організаційного відділу Інституту 
нейрохірургії створена редакція. На той час видан-
ня фахового журналу було пов’язане зі значними 
труднощами як технічного, так і фінансового плану. 
Тому перший (квітень 1995) та другий (жовтень 1996) 
номери спеціалізованого нейрохірургічного журналу 
України вийшли в брошурному форматі, тексти на-
брані з використанням лінотипних машин, що сьогодні 
є історичною архаїкою. З третього номера журналу до 
його створення був залучений співробітник рентге-

нологічного відділу Сергій Володимирович Красніков, 
який згодом передав свої знання з комп’ютерної підго-
товки журналу до друку Анні Миколаївні Никифоровій. 
Журнал набув стандартних розмірів, почав частіше 
виходити. За період 1995–1999 рр. вийшли друком 
вісім номерів Бюлетеня.

У грудні 1999 року журнал був перереєстрований 
як «Український нейрохірургічній журнал» (УНЖ). 
Згодом дирекцією Інституту редакції журналу було 
надане окреме приміщення, придбане необхідне об-
ладнання для роботи з підготовки статей до друку. 
Обов’язки з підготовки журналу покладені на А.М. 
Никифорову, С.В. Красніков набув статусу консуль-
танта з питань верстки та дизайну видання, також 
у його компетенції було технічне обслуговування 
редакційного устаткування.

З дня заснування УНЖ його головним редактором 
є Юрій Панасович Зозуля, заступником головного 
редактора — Віталій Іванович Цимбалюк, відпові-
дальним секретарем — Микола Анатолійович Сапон, 
завідуюча редакції – Анна Миколаївна Никифорова.

Засновники та видавці журналу — Академія ме-
дичних наук України, Інститут нейрохірургії ім.акад.
А.П.Ромоданова НАМН України, Українська Асоціація 

Нейрохірургів. Український 
нейрохірургічний журнал 
виходить 4 рази на рік 
накладом 500 примірників. 
Розповсюджується безко-
штовно серед нейрохірур-
гів та спеціалістів суміжних 
спеціальностей в Україні та 
країнах СНД. Примірники 
журналу надсилаються у 
Національну бібліотеку 
України ім. В.Вернадського, 
Н а ц і о н а л ь н у 
Парламентську бібліотеку 
України, Державну наукову 
медичну бібліотеку та біль-
шість обласних бібліотек 
і бібліотек медичних уні-
верситетів. Мови видання 
— українська, російська, 
англійська.

Сьогодні часопис ук-
раїнських нейрохірургів за 
якістю видання не посту-
пається кращим зразкам Ю.П.Зозуля переглядає 1-й номер УНЖ. Київ. 2000.
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наукової періодики як в 
Україні, так і за її межами. 
У теперішній час УНЖ є 
виданням з високою якістю 
друку, на його сторінках 
публікуються проблемні 
статті, огляди, результати 
оригінальних досліджень, 
фрагменти дисертаційних 
робіт, короткі повідомлення 
з практики та інші матеріа-
ли, що висвітлюють стан 
нейрохірургічної науки і 
практики та суміжних ме-
дико-біологічних галузей 
в Україні та за ї ї межа-
ми, широко висвітлюється 
діяльність УАН і зарубіжних 
нейрохірургічних спільнот. 
Ставлення редакції до по-
даних матеріалів здебіль-
шого ґрунтується на між-
народних стандартах фа-
хових медико-біологічних 
журналів.

Крім журналу, на ре-
дакцію покладена дод-
рукарська підготовка ма-
теріалів з’їздів, конферен-
цій, нарад, а також інших 
видань, пов’язаних з ней-
рохірургією (монографії, 
біографічні довідники, ви-
дання, присвячені ювілею 
визначних нейрохірургів 
тощо).

Всі наукові статті про-
ходять наукове рецензу-
вання. За рекомендаціями 
Міжнародного комітету 
редакторів медичних жур-
налів, з 2013 р. УНЖ про-
водить подвійне сліпе ре-
цензування (ні автори, ні 
рецензенти не знають імен 
один одного) всіх наукових 
статей. До рецензування 
залучаються як члени ре-
дакційних колегії та ради, 
так і сторонні фахівці.

Станом на вересень 
2015 опублікований в ці-
лому 71 випуск УНЖ. За 
час існування часопису на 
його шпальтах надруковані 
загалом 1473 публікації 
(табл. 1).

І хоча ареал авторів 
доволі широкий, біль-
шість рукописів надійшли 
з Інституту нейрохірургії 
ім. акад. А.П. Ромоданова 
(табл. 2).

Таблиця 1. Розподіл публікацій УНЖ за їх типом

Тип публікації Кількість статей

абс. %

Оглядові статті 118 8,0

Наукові статті (оригінальні статті, спостереження з 
практики, практикуючому лікарю)

689 46,8

Персоналії (ювілеї, некрологи, історичні нариси про 
видатних осіб)

111 7,5

Різне (історичні нариси, інформаційні повідомлення, 
рецензії тощо)

108 7,4

Тези конференцій 447 30,3

Разом 1473 100,0

Таблиця 2. Розподіл публікацій УНЖ за організацією

Заклад Кількість 
статей

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины 731 

Дніпропетровська державна медична академія 73 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 34 

Північно-Західний федеральний медичний дослідний центр імені В.А.Алмазова 32 

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 23 

Науково-дослідний інститут нейрохірургії ім. акад.Бурденка РАМН 13 

Запорізький державний медичний університет 12 

Кримський федеральний університет ім. В.І. Вернадського 12 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 9 

Одеський національний медичний університет 8 

Ужгородський національний університет 5 

Університетська клінічна лікарня імені Паула Страдиня, Рига 5

Білоруський державний медичний університет 4 

Інститут молекулярної біології енергетики НАН України 4 

Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України 4 

Азербайджанський медичний університет 2 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 2 

Донецький фізико-технічний інститут ім. А.А. Галкіна НАН України 2 

В Редакції УНЖ. Никифорова А.М., Красніков С.В., Сапон М.А. Київ, 2000.
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Таблиця 3. П’ятирічний імпакт-фактор РІНЦ 2013

Показник

Український нейрохірургічній журнал 

з самоцитуванням 0,194

без самоцитування 0,125

Рейтинг по ІФ без самоцитування

серед медичних журналів України

Международный неврологический журнал 0,169

Здоровье ребенка 0,144

Морфологія 0,143

Український нейрохірургічній журнал 0,125

серед нейрохірургічних журналів СНД

Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко 0,218

Нейрохирургия 0,191

Український нейрохірургічній журнал 0,125

УНЖ архівується Національною біб-
ліотекою України імені В.І. Вернадського, 
включений до Російського індексу нау-
кового цитування (РІНЦ).

Проведення рейтингового дослід-
ження показало, що за ІФ-2013 УНЖ за 
показником 0,125 посідає 4-е місце серед 
103 українських медичних журналів та 
3-є серед 9 нейрохірургічних журналів 
країн СНД (табл. 3).

Наукові публікації УНЖ також індек-
суються Google Scholar, яка є вільно до-
ступною бібліографічною базою даних з 
можливістю пошуку (індекс Гірша Google 
Scholar (2015) – 8) та найбільшою в світі 
бібліографічною базою даних WorldCat.

Весь архів журналу розміщений на 
сайті Інституту нейрохірургії з вільним 
доступом до кожної статті. 
Щомісяця користувачі ме-
режі переглядають журнал 
близько 1 тис. разів. Кожен 
номер журналу протягом 
року після публікації пе-
реглядає не менше 1 тис. 
користувачів, що свідчить 
про його популярність. 
Однак, згодом ресурс на 
сайті Інституту нейрохірур-
гії буде закритий, оскільки 
в квітні 2015 створена, а у 
вересні цього ж року стала 
доступною всім користува-
чам окрема інтернет-версія 
УНЖ http://theunj.org/. Сайт 
створений в рамках про-
екту “Наукова періодика 
України” (НПУ) на базі ви-
давничої платформи Open 
Journal Systems міжнарод-
ного наукового співтова-
риства Public Knowledge 
Project. Співпраця НПУ з 
провідними міжнародними 
базами науково-інформаційних ресурсів спрощує для 
видавців процеси входження їх видань у престижні 
реферативні бази даних, каталоги та системи пошуку. 
Це значно підвищує доступність журналу для читачів, 
а отже сприятиме публікаційній активності видання. 
Через програмні шлюзи платформи видання НПУ 
повноцінно представлені у всесвітньому федератив-

ному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах 
наукових бібліотек, на пошукових платформах Google 
Scholar, Bielefeld Academic Search Engine, OpenAIRE 
та ін.

Поздоровляємо наших авторів та читачів з 20-
річчям «Українського нейрохірургічного журналу», 
дякуємо за плідну співпрацю та сподіваємося, що 
інтерес до нашого видання з роками буде зростати.

Члени редакції УНЖ Сапон М.А., Зозуля Ю.П., Никифорова А.М., Читаєва Г.Є. 
Київ, 2003.


