
Проєкт постанови Вченої Ради Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова 

НАН України щодо реформування журналу «Радіофізика та електроніка» (РФЕ). 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію заступника головного редактора журналу 

«Радіофізика і електроніка» О.О. Костенко про стан та перспективи реформування 

журналу, Вчена рада відзначає наступне: 

 У лютому 2020 р. редакція РФЕ подала анкету та необхідні додаткові документи на 

розгляд експертними радами SCOPUS та Web of Science щодо включення журналу до цих 

наукометричних баз даних. 

 У лютому 2021 р. Консультативна рада Scopus завершила рецензування РФЕ і не 

рекомендувала включати його в Scopus в даний час. 

 Причини відмови: 

• Незважаючи на те, що статті у цьому виданні публікуються досить давно, на даний 

момент вони майже не цитуються іншими виданнями, які включені до Scopus. 

• Журнал показує неоднорідну наукову цінність статей. 

• Журнал має нечіткі цілі та предметне охоплення. 

 Якщо в майбутньому ці коментарі будуть враховані, нову заявку можна подавати 

будь-коли після лютого 2026 року. 

 Є дуже великі проблеми з наповненням портфелю статей, практично кожний 

випуск журналу під загрозою по причині відсутності необхідної кількості статей в номер 

 Редколегія журнал РФЕ на своїх засіданнях ретельно обговорила проблеми 

журналу і на одностайну думку членів редколегії журнал РФЕ необхідно реформувати, 

враховуючи зауваження експертів SCOPUS, оскільки він включений до категорії "Б" 

Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020) і, 

як і раніше, є актуальним для претендентів на кандидата наук/доктора філософії. 

Пропозиції членів редколегії щодо розгляду на Вченій Раді ІРЕ 

наступних питань щодо реформування РФЕ: 

Вчена рада відзначає, що  видання журналу «Радіофізика і електроніка» має важливе 

значення для Інституту, оскільки він включений до категорії "Б" Переліку наукових 

фахових видань України (Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020) і, як і раніше, є 

актуальним для претендентів на кандидата наук/доктора філософії як нашого Інститут так 

і інших.  

 Вчена рада постановляє: 

1. Просити членів Вченої ради Інституту запропонувати для рецензування статей за 

основними науковими напрямками журналу кандидатури кваліфікованих експертів, у 

тому числі тих, що не є співробітниками ІРЕ. Звернути увагу Редакції на неприпустимість 

залучення зовнішніх рецензентів безпосередньо авторами статей, а також суворе 

виконання задекларованої форми одностороннього сліпого рецензування. 

2. Схвалити введення до штату редакції наукового редактора з числа співробітників 

інституту, які мають високу наукову ерудицію та рекомендувати дирекції Інституту 

передбачити у штатному розкладі штатну одиницю для оплати його роботи за 

сумісництвом. 

3. Схвалити пропозицію редколегії про запровадження у практику підготовки тематичних 

випусків РФЕ, присвячених розвитку актуальних наукових напрямів, ювілейним та 

меморіальним подіям, кожен з яких повинен заздалегідь плануватися, комплектуватися та 

куруватися випускаючим(і) редактором(ми). 



4. Схвалити публікацію тематичного випуску «Теорія дифракції та дифракційна 

електроніка» (2022, том 27, № 4), присвяченого 100-річчю академіка В.П. Шестопалова 

(випускають редактори: К. А. Лукін, Н. П. Яшина). 

5. Просити членів Вченої ради Інституту запропонувати у план видання РФЕ на 2023 рік 

тематичні випуски (1-2 випуски) та кандидатури випускаючих редакторів. 

6. Схвалити пропозицію редколегії про включення статей зарубіжних учених у тематичні 

випуски на розсуд випускних редакторів. 

7. Схвалити пропозицію редколегії про введення в практику підготовки тематичних 

випусків РФЕ, присвячених науковим конференціям, що проводяться за участю ІРЕ, та 

включають розгорнуті статті обраних доповідей на розсуд випускних редакторів, що є 

членами програмних комітетів. 

8. Схвалити пропозицію редколегії про введення в РФЕ рубрики «Короткі повідомлення» 

(англійською мовою) та рекомендувати редакції розробити вимоги щодо їх підготовки за 

прискореною процедурою. 

9. Рекомендувати завідувачам відділів під час підготовки їх співробітниками публікацій у 

рейтингових журналах попередньо публікувати коротке повідомлення англійською у 

РФЭ. 

10. Рекомендувати всім авторам статей у РФЕ, які мають англомовну версію в журналі 

Telecommunications and Radio Engineering, посилатися на свої роботи в оригінальній версії 

(РФЕ). 

11. Рекомендувати провідним вченим інституту, звернутися до своїх закордонних колег з 

проханням про підтримку РФЕ своїми публікаціями, як мінімум як співавтори 

12. Рекомендувати керівництву та Вченому секретареві Інституту передбачити низку 

адміністративних заходів для стимуляції публікацій працівників у РФЕ. 

13. Просити членів Вченої ради Інституту дати свої пропозиції щодо оновлення складу 

редколегії з урахуванням останніх вимог МОН та Президії НАН України. 

14. Просити членів УС ІРЕ дати свої пропозиції щодо конкретизації цілей, наукової 

тематики та предметного охоплення РФЕ. 


