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Анотація
В статті розглянуто сорок один випуск наукового фахового збірника «Інтелігенція і влада» серії «Історія». Наведена коротка інформація про видання з моменту його заснування у 2002 році і до
випуску останнього на даний момент випуску 41 у 2019 році. Проаналізовано значимість опублікованих досліджень для аспірантів,
які виходили на захист кандидатських дисертацій, маючи в своїй
бібліографії статті в поточному виданні. Зазначено важливий внесок збірника в процес розробки сучасної історичної науки та розкриття актуальних питань вітчизняної політичної історії. Висвітлено кількість опублікованих наукових праць на сторінках видання,
а також зроблено розгляд за тематичними напрямками, які були в
більшій частині опублікованих номерів. Вказано на географію авторів, які подавали свої праці з регіональних центрів всієї країни, що
робить цей журнал всеукраїнським. Підрахована також загальна
кількість сторінок та загальна кількість авторських аркушів, задля
безпосереднього відображення всіх аспектів науково-видавничої діяльності збірника наукових праць «Інтелігенція і влада».
Ключові слова: науковий збірник, фахове видання, інтелігенція
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Аннотация
В статье рассмотрен сорок один выпуск научного профессионального сборника «Интеллигенция и власть» серии «История».
Приведена краткая информация об издании с момента его основания в 2002 году и до последнего на данный момент выпуска 41 в
2019 году. Проанализирована значимость опубликованных исследований для аспирантов, которые выходили на защиту кандидатских диссертаций, имея в своей библиографии статьи в текущем
издании. Указан важный вклад сборника в процессе разработки
современной исторической науки и раскрытие актуальных вопросов отечественной политической истории. Освещено количество
опубликованных научных работ на страницах издания, а также
рассмотрены тематические направления, которые были в большей
части опубликованных номеров. Указано на географию авторов,
которые подавали свои работы из региональных центров всей страны, что делает данный журнал всеукраинским. Подсчитано также
общее количество страниц и общее количество авторских листов,
для непосредственного отображения всех аспектов научно-издательской деятельности сборника научных трудов «Интеллигенция
и власть».
Ключевые слова: научный сборник, специализированное издание, интеллигенция и власть, кафедра истории и этнографии
Украины, Одесский национальный политехнический университет.
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Summary
The article deals with forty-one issues of the scientific professional
journal «Intelligence and Power» of the history series. The brief information of this edition is given from the moment of its foundation in
2002 until the issue of the latest issue # 41 in 2019. The importance of
published research for postgraduate students who have defended their
PhD dissertations, having in the bibliography of articles in the current
edition, is analyzed. An important contribution of the collection to the
process of development of modern historical science and the disclosure
of topical issues of national and political history are noted. The number
of scientific papers published on the pages of the publication is highlighted, as well as a review of the thematic areas, which were in most
of the published issues. It is indicated by the geography of the authors
who submitted their works from regional centers of the whole country,
which makes this magazine all-Ukrainian. The total number of pages
and the total number of author’s sheets were also calculated in order
to directly reflect all aspects of the scientific-publishing activity of the
collection of scientific works «Intelligece and Power».
Key words: scientific collection, professional edition, intelligentsia
and power, Department of History and Ethnography of Ukraine, Odesa
National Polytechnic University.

Фаховий збірник наукових праць з історії «Інтелігенція і
влада» був заснований у 2002 році на базі кафедри історії та
етнографії України Одеського національного політехнічного
університету. За цей час на його сторінках було надруковано
понад тисячу наукових статей від авторів зі всієї України.
У 2003 році, за сприяння тодішнього Одеського міського голови Руслана Боделана, світ побачив перший номер наукового
збірника. Сам міський голова звернувся до читачів з привітанням, в якому зазначив внесок одеських науковців в розвиток
сучасної української науки. 24 статті від авторів з Тернопіль-
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ської, Донецької, Київської, Львівської, Дніпропетровської та
звичайно Одеської області були представлені в переважній більшості докторами та кандидатами наук, що в свою чергу свідчило про зацікавленість вчених в подібного роду виданні [1].
Наступного року вийшов другий номер збірника в серії «Політологія» в якому зібрані статті, присвячені питанням політології. Більшість авторів — дослідники з одеських вищих закладів, які своїми матеріалами підтримали ініціаторів заснування
цього видання. В збірнику представлено 25 статей, написаних
30 авторами з Харкова, Чернівців, Києва, Луганська та Одеси
[2]. Цього ж 2004 року вийшов третій випуск збірника, вже в
серії «Історія», він вміщував 26 статей із різних питань нової та
новітньої історії України. Авторами статей є доктори і кандидати історичних наук, аспіранти, асистенти, здобувачі наукового
ступеня. На звороті титульного листа зазначалось, що видання
розраховане на фахівців із цих проблем, викладачів і студентів
історичних факультетів, які цікавляться тими чи іншими проблемами історії України. Статті поданні з Київської, Харківської, Одеської, Дніпропетровської, Чернігівської областей [3].
В 2005 році опублікований четвертий номер збірника «Інтелігенція і влада» серії «Соціологія», де знаходилось 18 наукових
праць з різних проблем соціології. Серед авторів статей присутні
доктори і кандидати наук, аспіранти, асистенти, здобувачі вченого ступеня, які взяли активну участь у заснуванні видання
цієї серії. Дане видання було розраховане на фахівців із зазначених проблем, викладачів і студентів гуманітарних факультетів і читачів, які цікавляться соціальними питаннями сучасної
України. Опубліковані матеріали від авторів з Київської, Харківської, Одеської, Кіровоградської та Запорізької областей [4].
В п’ятому випуску видання розміщувались матеріали з питань історії України новітньої доби, нової історії України та
вперше виділено розділ з проблем давньої історії України. Двадцять дев’ять наукових статей від тридцяти авторів з Одеської,
Черкаської, Херсонської, Чернігівської, Київської, Донецької,
Миколаївської та Автономної Республіки Крим [5].
Починаючи з шостого випуску видання було визнано фаховим Постановою ВАК України від 19.01.2006 р. № 2–05/1. На
сторінках шостого випуску було опубліковано тридцять шість
наукових праць. Загалом збірник підготовлений на базі мате-
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ріалів Четвертої всеукраїнської наукової конференції «Інтелігенція і влада», що відбулася 20–21 березня 2006 р в Одесі і
зібрала понад 200 учасників з багатьох областей України. Цей
випуск збірника, як і сама конференція, відбувся за сприяння
президентської політичної партії «Наша Україна» [6]. Ця політична сила, що напряму керувалась тодішнім президентом
України Віктором Андрійовичем Ющенком, виступила спонсором і сьомого випуску збірника «Інтелігенція і влада» який
вийшов в світ в серії «Політологія». Він, як і попередній, був
сформований на базі матеріалів Четвертої всеукраїнської наукової конференції «Інтелігенція і влада», але ніс виключно
політологічний аспект, до нього увійшли двадцять наукових
праць від авторів з різних областей України [7].
Того ж 2006 року опублікований восьмий випуск, який містить статті, присвячені актуальним питанням історії України,
зокрема питання взаємовпливу інтелігенції і влади, діяльності
органів місцевого самоврядування та державної влади, ролі інтелігенції у формуванні національної свідомості, конфесійної політики, міжнародних відносин, історіографії та джерелознавства.
Окрім звичних розділів з питань нової та новітньої історії України у випуску присутні розділи «Міжнародні відносини» та «Історіографія та джерелознавство». Загалом двадцять дев’ять статей від авторів з Одеської, Київської, Харківської, Черкаської,
Івано-Франківської, Вінницької, Миколаївської областей [8].
В дев’ятому випуску збірника з’явились розділи: «Персоналії», «Всесвітня історія» та «Рецензії». Загалом тридцять
п’ять статей від тридцяти восьми авторів, значна частина
яких була подана з одеських вищих навчальних закладів,
проте є праці з Автономної Республіки Крим, Харківської,
Черкаської, Івано-Франківської, Миколаївської областей [9].
Того ж 2007 року вийшов ювілейний десятий випуск, був особливим по своїй сутті. Головним спонсором якого виступив
завідувач кафедри та етнографії України і за сумісництвом
головний редактор збірника Г. І. Гончарук, де за свій рахунок опублікував наукові праці своїх аспірантів та докторантів, цей подарунок авторам і собі професор присвятив своєму
70-річчю. На початку збірника розміщується вітальне слово
голови Одеської обласної державної адміністрації І. В. Плачкова та вітання ректора Одеського національного політехніч-
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ного університету В. П. Малахова. Загалом двадцять дві статті
від учнів Г. І. Гончарука, та одна рецензія, присвячена життю
та творчості головного редактора [10].
Одинадцятий випуск збірника містить тридцять дві статі в
яких історичні події і явища аналізуються на основі різних
джерел: архівних документів, періодичних видань, новітніх
публікацій. Матеріали надійшли від тридцяти чотирьох авторів з різних наукових центрів нашої країни [11].
В дванадцятому випуску наукового збірника були опубліковані 16 статтей за соціологічною тематикою. Збірник вийшов
у 2007 році.
Тринадцятий науковий збірник «Інтелігенція і влада» містить праці, в яких на основі архівних матеріалів, видань періодичної преси та інших джерел висвітлюються малодосліджені
питання історії інтелігенції та владних інституцій України нової та новітньої доби, зокрема ролі інтелігенції у міському самоврядуванні, у національно-культурному житті. Політики влади
щодо інтелігенції, а також історіографії та джерело
знав
ства.
Двадцять чотири роботи від двадцяти п’яти авторів, де понад
половина є вихідцями з одеських вишів [13]. Того ж року вийшов чотирнадцятий, де було двадцять три наукові праці [14].
В анотації п’ятнадцятого зазначалось, що поміж інших,
збірник містить статті про постаті видатних представників
української інтелігенції. Тридцять статей та одна рецензія. Від
тридцяти трьох авторів, що надіслали свої роботи з Київської,
Вінницької, Черкаської, Луцької, Одеської, Миколаївської,
Чернівецької, Полтавської, Івано-Франківської, Закарпатської,
Житомирської, Херсонської, Донецької областей [15].
В шістнадцятому випуску даного збірника з’явився науковий консультант. Ним став О. П. Реєнт, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук,
професор. На його сторінці знайшли своє місце тридцять історичних праць, серед яких одна рецензія. Говорячи про гео
графію, бачимо роботи від авторів з Київської, Вінницької,
Львівської, Дніпропетровської, Одеської, Івано-Франківської,
Донецької областей та Автономної Республіки Крим [16].
Сімнадцятий науковий збірник в серії «Політологія» містив
в собі роботи, безпосередньо пов’язані з проблемами соціально-
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політичного розвитку України та регіонів, зокрема політичної
системи в Україні, становлення політичної опозиції, реформування економіки, екологічної та соціальної політики. Загалом
в даний збірник надійшло дев’ятнадцять наукових праць з Рівненської, Івано-Франківської, Донецької області. Цей випуск,
був виданий кафедрою соціології Одеського національного політехнічного університету. Таке рішення було прийняте на вченій
раді гуманітарного факультету, задля покращення видавничої
діяльності збірника, проте це був останній номер в цій серії [17].
Вісімнадцятий випуск збірника в серії «Соціологія» вийшов
на при кінці 2009 року. В ньому розміщувались двадцять три
наукові праці від авторів виключно з одеських вищих учбових
закладів [18]. Після цього випуску серія «Соціологія» припинила своє існування. Надалі збірник «Інтелігенція і влада» виходив лише в серії «Історія».
2010 року збірник було перереєстровано фаховою Постановою ВАК України від 10.03.2010 р. № 1–05/2. В цьому році вийшли два випуски дев’ятнадцятий, з двадцяти восьмома статтями та двадцятий, ювілейний, з трьома десятками наукових
праць [19; 20]. На початку останнього розміщувалось привітання ректора Одеського національного політехнічного університету, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Г. О. Оборського. Який у своєму зверненні
до редколегії, авторів статей і редакційно-технічного персоналу
зазначав, що збірник «Інтелігенція і влада» за зверненнями займає 120 місце з 1406 видань, прийнятих Національною бібліо
текою імені В. І. Вернадського на електронне зберігання [20].
В 2011 році світ побачили три випуски наукового збірника,
загальна кількість опублікованих праць була рівна 88 статтям
від авторів з усієї України [21–23].
2012 рік став свого роду рекордним для збірника. Адже цього року вийшло, аж чотири випуски в серії «Історія», на сторінках яких розміщувались вісімдесят дев’ять статей та п’ять
рецензій [24–27]. Серед них особливої уваги заслуговує двадцять п’ятий випуск збірника, він видавався за особисті кошти
головного редактора, який запропонував безкоштовно опублікувати статі його аспірантів, докторантів та відомих постатей
у науці в честь свого 75-річчя. Наприкінці видання розміщувались фотопортрети авторів [25].
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В 2013 році вийшло два випуски збірника, а саме двадцять
восьмий та двадцять дев’ятий, загалом сорок шість статей від
докторів наук, кандидатів наук та аспірантів [28; 29].
Тридцятий випуск збірника «Інтелігенція і влада» вийшов
на початку 2014 року і був присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Заради цього був ведений розділ під
назвою «Одесити про Тараса Шевченка», до якого подала свої
наукові праці значна частина авторів збірника [30].
Починаючи з тридцять першого випуску, названий збірник
почав індексуватися зарубіжними наукометричними базами даних, такими як: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ)
та Міжнародна наукометрична база «Google Scholar». Крім цього, збірник представлено в національних базах і бібліотеках,
в загальнодержавному репозитарії «Наукова періодика України», в загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» [31].
Рекордсменом з кількості опублікованих праць є тридцять
другий випуск збірника, що побачив світ на початку 2015 року.
До нього увійшли тридцять п’ять статей, які розміщувались на
468 сторінках видання. Того ж року вийшов тридцять третій
випуск з дев’ятнадцятьма статтями, який був перереєстрований фаховою Постановою президії ВАК України № 1021 від
07.10.2015 р. [32].
В середині 2016 року вийшов тридцять четвертий випуск
збірника, який на той момент увійшов до міжнародної наукометричної бази даних «Slavic Humanitшes Index». В ньому розташовувались вісімнадцять статей та одна рецензія [34].
Наступні п’ять випусків збірника «Інтелігенція і влада»,
з тридцять п’ятого по тридцять дев’ятий, виходили зі сталою
періодичністю двічі на рік, середня кількість наукових праць
дорівнювала вісімнадцяти, автори з інших областей продовжували надсилати свої публікації, що в свою чергу говорило про
всеукраїнську популярність видання [35–39]. Серед них можна
виділити тридцять восьмий, який був присвячений сотій річниці Одеського національного політехнічного університету [38].
В 2019 світ побачили два випуски збірника — сороковий
і сорок перший [40; 41]. Сороковий, ювілейний, був присвячений тридцятиріччю Народного Руху України, політичної
сили, яка доклала максимум зусиль задля вивільнення українського народу з-під влади номенклатури радянського режиму.

ISSN 2311–4932. Інтелігенція і влада. 2020. Вип. 42

197

Цей збірник видавався за сприяння голів обласних організацій
НРУ. До того ж треба наголосити, що кафедра історії та етнографії України на честь річниці НРУ провела десяту всеукраїнську наукову конференцію «Народний Рух України: місце в
історії та політиці», яка викликала чималий резонанс у науковому та політичному житті міста [40].
Отож підсумовуючи все вищесказане, можемо прийти до таких висновків: на сторінках сорока одного випуску збірника
було опубліковано понад тисячу наукових праць від докторів
наук, кандидатів наук, аспірантів та здобувачів. Весь цей масив
інформації розміщується на понад одинадцяти тисячах сторінок.
В роботі збірника брали участь автори з усіх регіональних центрів та практично з усіх областей України. Збірник неодноразово проходив перереєстрацію та визнавався фаховим. Збірник
включено до ряду міжнародних наукометричних баз цитування.
Слід відзначити, що обкладинка, практично не змінювалась з
моменту виходу першого випуску збірника і являє собою сполучення кольорів прапора України. Впродовж вісімнадцяти років
існування збірника «Інтелігенція і влада» аспіранти, що виходили на захист своїх кандидатських дисертацій, мали в своєму арсеналі публікації на сторінках нашого видання. Увесь час,
який існував збірник, над ним сумлінно працював колектив кафедри історії та етнографії Одеського національного політехнічного університету, який брав активну участь в написанні статей,
рецензуванні та редакційній діяльності. Збірник «Інтелігенція і
влада» пройшов випробування часом та довів свій внесок в розвиток української історичної науки. А 42 збірник «Інтелігенція
і влада» в руках читача. Хай він сам судить про його якість.
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