
НАЙСТАРІШЕ ХІМІЧНЕ ПЕРІОДИЧНЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ УКРАЇНИ 

ВІДЗНАЧАЄ СВІЙ 90-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ 
 

Цьогоріч виповнюється 90 років з часу 

заснування «Украинского химического журнала» 

(УХЖ), створеного 1925 року в Харкові за ініціативою 

та за підтримки Всеукраїнського товариства друзів 

хімічної оборони і хімічної промисловості. 

Журнал став одним із перших хімічних видань 

колишнього СРСР та відображав і продовжує 

відображати найновіші досягнення практично в усіх 

галузях сучасної хімії й почасти хімічної технології 

та завжди був доступним не лише для 

кваліфікованих науковців, а й для початківців – 

аспірантів і здобувачів. На його публікаціях зросло 

не одне покоління визначних хіміків, якими 

пишається українська й світова наука. 

На сторінках УХЖ публікувалися праці видатних 

учених –  членів Академії наук України  

Л.В. Писаржевського, В.О. Плотнікова, А.В. Думанського, 

В.O. Ізбекова, О.І. Бродського, Ю.К. Делімарського,  

В.А. Ройтера, А.І. Кіпріянова, О.Є. Шилова, А.Т. Пилипенка,  

А.К. Бабка, О.В. Городиського,  Ф.С. Бабічева й багатьох 

інших. 

З 1925 по 1938 рік світ побачили 13 томів видання, 

яке складалося тоді з двох розділів – наукового та 

науково-технічного. 14-й том вийшов друком лише в  

1947 р. – після майже десятирічної перерви, спричиненої 

Другою світовою війною. 

До складу першої редакційної колегії УХЖ входили 

академіки АН УРСР Л.В. Писаржевський, Є.І. Орлов,  

В.О. Плотніков, члени-

кореспонденти АН УРСР і АН СРСР 

І.І. Стрелков, П.І. Петренко-

Критченко, а також професор  

Г.Ю. Тимофеєв. Першим 

відповідальним редактором 

журналу (у 1925-1929 рр.) був 

фахівець у галузі органічної хімії, 

засновник Фармацевтичного інституту в Харкові (нині – 
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України) професор (а пізніше – член-кореспондент АН УРСР і АН СРСР)  

К.А. Красуський. 

Наступним (з 1929 по 1938 рік) цю посаду займав хімік-фармацевт, спеціаліст із 

хімії лікарських речовин професор М.А. Валяшко. 

1948 року журнал почав видаватися Академією наук 

УРСР на базі київського Інституту загальної та неорганічної 

хімії (ІЗНХ). Його було об’єднано з журналом «Записки 

Института химии АН УССР» (виходив друком з 1934 року), 

від якого УХЖ успадкував усі найкращі традиції, а також 

талановитих співробітників – представників наукових шкіл 

академіків АН УРСР В.О.Плотнікова й А.В.Думанського – 

В.О. Ізбекова, Я.А. Фіалкова, А.К. Бабка,  

Ю.К. Делімарського,  Ф.Д. Овчаренка та інших. 

У різні часи редакційну колегію 

видання очолювали такі відомі науковці, як один із 

засновників колоїдної хімії академік АН УРСР, член-

кореспондент АН СРСР А.В. Думанський (1948-1953 рр.), 

відомий хімік-органік, фахівець із кардинальних питань теорії 

перетворень органічних сполук академік АН УРСР  

Є.О. Шилов (1953-1958 рр.), фахівець у галузі аналітичної 

хімії та хімії комплексних сполук академік АН УРСР   

А.К. Бабко (1905-1968), основоположник радянської школи 

фізичної хімії та електрохімії розплавлених солей академік АН 

УРСР Ю.К. Делімарський (1968-1988 рр.), фахівець із проблем електрохімічної 

кінетики, хімії та електрохімії йонних розплавів і водних 

розчинів, електрохімічного захисту металів академік АН 

УРСР О.В. Городиський (1988-1993). 

З 1993 року й донині редакційну колегію УХЖ очолює 

основоположник високотемпературної координаційної 

хімії, високотемпературної 

спектроскопії розплавів і парів 

комплексних  сполук та засновник 

нових наукових напрямів – 

квантової хімії конденсованих 

середовищ і лазерохімії – академік 

НАН України (нині – директор ІЗНХ імені  

В.І. Вернадського НАН України) С.В. Волков (у редколегії 

– з 1979 року) – послідовник відомого дослідника  

В.О. Плотнікова, який входив до складу першої редакційної 

колегії видання і був відповідальним редактором  «Записок 
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Института химии АН УССР». Таким чином, у роботі редакційної колегії журналу 

прослідковується спадкоємність поколінь у науці та тяглість традиції. 

Основні розділи журналу традиційно зберігаються з 1958 року. Звичною 

стала практика видання тематичних випусків журналу, присвячених вужчій (ніж 

рубрикація УХЖ), але актуальній і перспективній проблематиці сучасної 

хімічної науки. 

УХЖ – перше та єдине в Україні  

широкопрофільне хімічне наукове періодичне 

видання – публікує оригінальні оглядові статті з 

теоретичних і прикладних проблем сучасної хімії – 

передусім таких її розділів, як неорганічна та 

фізична хімія, електрохімія, аналітична хімія, хімія 

органічних і високомолекулярних сполук. У межах 

вказаних розділів журнал подає статті з проблем 

фізико-неорганічної хімії, хімії координаційних 

сполук, високо- й середньотемпературної фізичної 

хімії та електрохімії, супрамолекулярної хімії, 

нанохімії, екологічної (так званої «зеленої») хімії, а 

також хімії функціональних неорганічних, 

органічних і полімерних матеріалів. 

Кваліфіковану й оперативну роботу журналу забезпечує редколегія, до складу 

якої нині входять провідні вітчизняні вчені-хіміки – академіки НАН України  

С.В. Волков, А.Г. Білоус, С.А. Андронаті, В.В. Гончарук, М.Т. Картель, В.П. Кухар,  

Є.В. Лебедєв, А.Ф. Попов, члени-кореспонденти НАН України В.М. Бєляков,  

А.І. Вовк, В.І. Кальченко, В.М. Огенко, А.О. Омельчук, В.І. Пехньо, М.С. Слободяник, 

Ю.І. Тарасевич, В.В. Шевченко, а також доктори наук В.П. Антонович, Е.В. Панов, 

І.О. Фрицький,  Ю.Г. Шермолович. 

У редакційній колонці кожного номеру журналу подаються прогнози-

огляди розвитку різних галузей хімічного знання, оперативна оглядова 

інформація щодо міжнародних хімічних конференцій, симпозіумів, які 

проводяться в Україні. Таким чином, читачі мають змогу оцінити рівень досліджень 

у найбільших наукових центрах країни – Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, 

Одесі та Львові. Значна увага приділяється й роботі з молодими вченими, 

результатам досліджень яких періодично присвячуються окремі випуски 

журналу. У виданні друкуються також статті науковців із країн далекого (Данія, 

Нідерланди, США, Німеччина, Швейцарія, Франція, Туреччина,) та близького (Литва, 

Польща, Чехія, Словаччина, Азербайджан, Молдова, Білорусь, Росія) зарубіжжя. 

Журнал представлено на офіційному веб-сайті ІЗНХ імені В.І. Вернадського 

НАН України: http://www.ionc.kar.net/ucj.html. Видання має також власний сайт: 

http://www.ucj.org.ua/contents.html 
За інформацією ІЗНХ НАН України 
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