
Шановні читачі та автори Журналу!

Життя вимагає руху вперед. Це аксіома еволюції біологічних і соціальних систем. Ті, хто 
порушує це правило, відразу починають збільшувати ентропію і швидко сходять зі сцени, 
 залишаючи після себе хіба що кістяки і руїни для археологів та істориків майбутнього.

Двадцять років поспіль «Український радіологічний журнал» залишається провідним 
часописом радіології та радіаційної онкології України. За цей період на наших очах завдяки 
симбіозу електроніки, комп’ютерної техніки і молекулярної біології істотно змінилася пара-
дигма радіології на світовому рівні, а в Україні, попри всі негаразди, стався якісний прорив 
у справі апаратного і методичного забезпечення радіаційних медичних технологій, і, голов
не, — вивчилося нове покоління радіологів, які сприймають європейську культуру в ме-
дичній справі і медичній науці як норму життя, як єдино можливий modus operandi. Такий 
 процес регулярно віддзеркалювався на сторінках УРЖ. 

Отже, і наше видання, як частина медичної культури і медичного суспільства, має ево-
люціонувати разом із усією галуззю. Якщо ми остерігаємося втратити наші здобутки, репу-
тацію, роль і місце як провідного фахового журналу, життєво необхідно впроваджувати і під-
тримувати світові стандарти в нашу роботу. Заради цього ми свідомо рушили шляхом змін, 
всіляко намагаючись повною мірою зберегти фундамент і не зашкодити, а тільки поліпши-
ти становище речей. 

Частково оновлено редакційну колегію і редакційну раду журналу. Чітко задекларова-
но принцип колегіальності та прозорості при формуванні змісту кожного випуску; впро-
ваджено періодичну звітність кураторів окремих секторів УРЖ. Здійснено диверсифіка-
цію  рекламного блоку. Розширено перелік тем і напрямків, які відтепер буде висвітлювати 
 часопис. Створено окремий, самостійний вебсайт нашого видання. Дещо змінено і доповне-
но Правила для авторів. Для досягнення стратегічної мети — введення УРЖ до міжнарод-
них референтних інформаційних баз на кшталт PubMed — ми підвищуємо вимоги до якос-
ті публікацій і рівень відповідальності рецензентів, проте водночас пропонуємо можливість 
публікації статей англійською мовою. Зважаючи на прямий доступ до повнотекстових вер-
сій УРЖ (open access), що є традиційною політикою журналу, це має уможливити широке 
і швидке розповсюдження результатів досліджень наших авторів не тільки серед вітчизня-
них фахівців, але й за межами країни.

Настав момент переходу УРЖ через точку біфуркації, після якої наше видання має вийти 
на якісно новий рівень. Буде цей рівень вищим чи нижчим за колишній — залежить тільки 
від нас із вами. Для того щоб досягти прогресу, ми, редакційна колегія, зробимо все мож-
ливе.  Отже, ми дуже розраховуємо на вашу підтримку, наші любі колеги — автори і читачі.

Успіху нам усім!

Володимир Вінніков,
заступник головного редактора
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