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Науково-організаційна діяльність 2015—2019 рр.



Видавничий дім «Академперіодика»

Національної академії наук України створено

відповідно до Постанови Президії НАН України

від 21 квітня 1995 року як Спеціалізовану друкарню 

наукових журналів НАН України

Підпорядковується безпосередньо Президії НАН України

та є базовою організацією Науково-видавничої ради НАН України 

(постанова Президії НАН України від 14.07.2004 № 203).

Науково-методичне керівництво науково-дослідною роботою 

Установи  здійснює Відділення історії, філософії та права НАН 

України (розпорядження Президії НАН України від 27.01.2005 № 49).

Директор — канд. біол. наук Вакаренко Олена Геннадіївна.

Очолює установу з грудня 2007 року



ОСНОВНІ СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ

ВД «Академперіодика» створений та діє з метою:

виконання наукових досліджень, спрямованих на отримання

та використання нових знань у сфері видавничої справи, підготовки 

й випуску фахової наукової літератури; збереження та сприяння 

розвитку науково-інформаційного та інтелектуального потенціалу 

країни; інформування, у тому числі оперативного, вітчизняної

та міжнародної громадськості про стан і здобутки української науки.

Для ВД «Академперіодика»

наукова та науково-технічна діяльність є основною.



СТРУКТУРА ВД «АКАДЕМПЕРІОДИКА»
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методичний 

підрозділ
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Керівництво
Відділ науково-методичного забезпечення 

видавничої діяльності

і підготовки наукової літератури 
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Заступник директора з загальних

питань — Чирко Микола Іванович

Учений секретар —

Болкотун Зоя Анатоліївна

Директор — канд. біол. наук

Вакаренко Олена Геннадіївна

Заступник директора з питань наукової

та видавничої діяльності — канд. геол. 

наук Радченко Анна Ігорівна
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Загальноакадемічний науковий журнал

«Вісник Національної академії наук України»

Заснований у жовтні 1928 року. Виходить 12 разів на рік

Проблематика: видання широко висвітлює діяльність НАН України, 

основні проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень, актуальні питання розвитку науки та інноваційної 

діяльності, сучасний стан та перспективи досліджень з найважливіших 

галузей природничих, технічних і суспільних наук як в Україні, так і в світі, 

повідомляє про досягнення наукових колективів та окремих учених.

Редакційна колегія журналу керується у своїй роботі міжнародними 

етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики 

відкритого доступу.

З 2015 р. усі наукові публікації журналу мають цифрові ідентифікатори DOI 

http://www.visnyk-nanu.org.ua/uk

ГОЛОВНИЙ 
РЕДАКТОР
академік
НАН України
Борис 
Євгенович
ПАТОН 

Штатний 
заступник 
головного 
редактора
Олена 
Олександрівна
МЕЛЕЖИК



Загальноакадемічний науковий журнал

«Доповіді Національної академії наук України»

Заснований у жовтні 1939 року. Виходить 12 разів на рік

Проблематика: короткi повiдомлення про оригінальні і раніше

не надруковані дослідження в галузі математики, природознавства і техніки, 

авторами яких є дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України. 

Журнал публікує також повідомлення наукових співробітників НАН 

України та закладів вищої освіти України, представлені дійсними членами

та членами-кореспондентами НАН України з відповідної спеціальності.

Редакційна колегія журналу керується у своїй роботі міжнародними 

етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики 

відкритого доступу.

З 2014 р. усі наукові публікації журналу мають цифрові ідентифікатори DOI.

З 2019 р. журнал входить до міжнародного каталогу журналів відкритого 

доступу Directory of  Open Access Journals (DOAJ)

https://www.dopovidi-nanu.org.ua/uk

ГОЛОВНИЙ 
РЕДАКТОР
академік
НАН України
Антон 
Григорович
НАУМОВЕЦЬ 

Заступник 
головного 
редактора з 
видавничих 
питань
Галина 
Миколаївна
ГАВРИЧКОВА



Загальноакадемічний науковий журнал

«Космічна наука і технологія»

Заснований у жовтні 1995 року. Виходить 6 разів на рік

Проблематика: конструювання та виготовлення ракето-космічних комплексів і 

космічних апаратів; наукове корисне навантаження космічних апаратів; системи 

керування космічними носіями та апаратами, динаміка та енергетика; 

дослідження Землі з космосу; космічна фізика та астрономія; космічна біологія 

та медицина; космічне матеріалознавство; космічний зв’язок, навігація 

та інформаційні системи; організаційні, освітянські, правові, економічні

та філософські аспекти дослідження космосу; історія космічних досліджень.

Редакційна колегія журналу керується у своїй роботі міжнародними етичними 

правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.

Усі наукові публікації журналу мають цифрові ідентифікатори DOI з 1995 р.

Журнал включено до Web of  Science Core Collection (індексується від 2016 р.)

http://knit.mao.kiev.ua/uk

ГОЛОВНИЙ 
РЕДАКТОР
академік
НАН України
Борис 
Євгенович
ПАТОН

Відповідальний 
секретар 
редакції
Ольга Василівна
КЛИМЕНКО



Загальноакадемічний науковий журнал

«Наука та інновації» / Science and Innovation

Заснований 2005 року. Виходить 6 разів на рік

Проблематика: проблеми інноваційної політики в Україні, результати 
перспективних досліджень і розробок інститутів НАН України, університетів
та інших організацій, а також питань комерціалізації наукових розробок
і впровадження їх у виробництво.

Редакційна колегія керується у роботі міжнародними етичними правилами 
наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.

З січня 2014 року виходить англомовна версія. З 2017 р. її включено
до Web of  Science Core Collection, з липня 2019 року — до Scopus.

З 2014 р. журнал входить до міжнародного каталогу журналів відкритого 
доступу Directory of  Open Access Journals (DOAJ).
Входить до Переліку фахових видань України (категорія "А") з технічних, 
економічних, фізико-математичних наук.

З 2014 р. усі наукові публікації журналу мають цифрові ідентифікатори DOI 

https://scinn.org.ua/ua https://scinn-eng.org.ua

ГОЛОВНИЙ 
РЕДАКТОР
академік
НАН України
Борис 
Євгенович
ПАТОН

Відповідальний 
секретар 
редакції
Тетяна 
Михайлівна 
ЯЦКІВ



Науково-популярний журнал

«Світогляд»

Заснований у квітні 2006 року. Виходить 6 разів на рік

Це єдиний у НАН України науково-популярний журнал,

має загальнодержавний статус, виходить у повнокольоровому вигляді.

Проблематика: популяризація наукових знань, формування сучасного 

наукового і культурного світогляду, висвітлення проблем і здобутків

світової та вітчизняної науки, а також дискусій щодо глобальних викликів

ХХІ століття.

Редакційна колегія керується у своїй роботі міжнародними етичними 

правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу

http://svitohlyad.org.ua

ГОЛОВНИЙ 
РЕДАКТОР
академік
НАН України
Ярослав 
Степанович
ЯЦКІВ 

Відповідальний 
секретар 
редакції
Марія Віталіївна
ПИЛИПЕНКО



КАДРОВИЙ СКЛАД ВД «АКАДЕМПЕРІОДИКА»
У керівництві, науковому, видавничому, поліграфічному та допоміжному підрозділах працює 

72 особи. Кількість працівників, які виконують НДР, — 38, з них 13 % за сумісництвом.

75%

25%

77%

23%

Жінок Чоловіків

Гендерне співвідношення

Керівники

Дослідники
Частка осіб

із науковим 

ступенем серед 

дослідників 

становить 38,5 %

Середній вік, рр.: 

докторів наук — 69,5

кандидатів наук — 50,4



ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ВД «АКАДЕМПЕРІОДИКА» 
ПРОТЯГОМ 2015—2019 рр., тис. грн
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Виконання Цільової комплексної програми «Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН України»

Надходження спеціального фонду (17,28 % від загального обсягу фінансування)

Фінансування внутрішніх витрат на виконання НДР за рахунок коштів Держбюджету

19,22 % 21,04 %

17,02 %

17,20 %
14,14 %



Протягом 2015—2019 рр. ВД «Академперіодика» виконано

три науково-дослідні роботи за відомчою тематикою (прикладні 

дослідження). Загалом роботи провадились за такими темами:

1. Розвиток науково-видавничої справи на початковому та сучасному

етапах діяльності Національної академії наук України 

Науковий керівник — акад. НАН України Я.С. Яцків. Термін виконання: 01.01.2013—31.12.2015.

2. Формування та розвиток електронних ресурсів для ефективного представлення 

видавничої продукції НАН України

Науковий керівник — канд. біол. наук О.Г. Вакаренко. Термін виконання: 01.01.2015—31.12.2017.

3. Науково-видавнича діяльність НАН України та її роль у підвищенні ефективності 

наукових досліджень

Науковий керівник — акад. НАН України Я.С. Яцків. Термін виконання: 01.01.2016—31.12.2018.

4. Розробка стратегії входження видавничої продукції НАН України у глобальні системи 

наукової комунікації

Науковий керівник — канд. біол. наук О.Г. Вакаренко. Термін виконання: 01.01.2018—31.12.2020.

5. Видавнича справа Національної академії наук України та її вплив на розвиток науки

в Україні

Науковий керівник — акад. НАН України Я.С. Яцків. Термін виконання: 01.01.2019—31.12.2021



ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ

Опис публікацій 2015 2016 2017 2018 2019 РАЗОМ

Статті з новими важливими результатами у журналах, що 

індексуються провідними наукометричними базами даних

(Web of  Science, Scopus)

4 4 2 3 1 14

Статті у фахових журналах, а також в закордонних та 

вітчизняних журналах, що індексуються фаховими 

міжнародними базами даних

24 12 8 35 12 91

Тези міжнародних конференцій, що відбулися в Україні,

та рецензовані збірки матеріалів вітчизняних конференцій
5 10 11 9 13 48

Оригінальні монографії та доповіді (до 100 сторінок) 1 1 1 1 1 5

Оригінальні монографії та доповіді (100 і більше сторінок) 1 1 — — — 2

Науково-довідкові видання (енциклопедії, довідники, наукові 

каталоги, огляди), що мають наукову новизну
3 6 5 2 3 19

Публікації, які оприлюднені на фахових модерованих

інтернет-ресурсах, що їх читає відповідна спільнота
32 30 23 49 23 157

РАЗОМ 70 64 50 99 53 336

Кількість публікацій у розрахунку на 1 науковця 4,7 4,3 3,3 6,6 3,5 22,4

Кількість статей у провідних базах даних (Web of  Science, 

Scopus) у розрахунку на 1 науковця
0,26 0,26 0,13 0,2 0,06 0,93



ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ



ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ

ЖУРНАЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

2004 року Науково-видавнича рада НАН України доручила 
ВД «Академперіодика» виконання Програми підтримки 
журналів НАН України з метою підтримки високого рейтингу 
вітчизняних публікацій у світі.
Крім тиражування за Програмою виконується виготовлення 
оригінал-макетів деяких журналів та оновлення художньо-
технічного оформлення, переклад англійською, редагування 
україномовних і англомовних текстів статей і резюме, 
забезпечення статей цифровими ідентифікаторами DOI.
За роки існування Програми підтримку отримав 51 журнал, 
для 24 із них оновлено зовнішній вигляд і осучаснено форму 
подання статей, 29 журналів отримують DOI



ВИДАТНІ

ВЧЕНІ

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНІ ПРОЄКТИ

БІОБІБЛІОГРАФІЯ ВЧЕНИХ УКРАЇНИ

Кількість видань за звітний період: 15

Кількість видань

за звітний період: 2



ЮВІЛЕЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ

Кількість видань за звітний період: 4

ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНІ ДОВІДНИКИ 

ВІДДІЛЕНЬ НАН УКРАЇНИ

Кількість видань за звітний період: 4

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНІ ПРОЄКТИ



УКРАЇНСЬКА НАУКОВА КНИГА ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ.

Кількість видань за звітний період: 24

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНІ ПРОЄКТИ



ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНІ ПРОЄКТИ

НАУКОВІ

ПЕРЕКЛАДИ

ПЕРСПЕКТИВНІ РОЗРОБКИ НАН УКРАЇНИ
Загалом 11 тематичних випусків, перекладених 

англійською мовою та випущених
на USB-флеш-накопичувачах



ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНІ ПРОЄКТИ

НАУКА ДЛЯ ВСІХ

Важливо, що всі ці книги та журнали у друкованому вигляді надходять
до фондів багатьох бібліотек держави, зокрема поповнюють Фонд міжнародного 

книгообміну Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Усього за звітний 

період вийшло 7 видань



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

За 2015—2019 рр. було виготовлено 125 оригінал-макетів книжкових видань

та 384 оригінал-макети наукових журналів. Кожен з оригінал-макетів книжкових 

видань та індивідуальних шаблонів наукових періодичних видань є окремим

об’єктом інтелектуальної власності. Питання щодо врахування оригінал-макетів

як таких об’єктів на теперішній час визнано актуальним і вимагає спеціального 

вивчення із залученням відповідних фахівців.



ПРИКЛАДИ НАЙВАГОМІШИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
1. Аналітичні та консультативні матеріали, підготовлені Групою науково-методичного 

забезпечення видавничої діяльності НАН України, розміщені у вільному доступі на вебпорталі 

Науково-видавничої ради НАН України http://www.nas.gov.ua/publications/Pages/default.aspx

За 2015—2019 рр. Групою науково-

методичного забезпечення видавничої

діяльності НАН України підготовлено

375 проєктів розпорядних документів

Президії НАН України,

серед яких — 59 постанов, а також

86 записок методично-консультативного 

характеру, представлених на вебресурсі

Науково-видавничої ради НАН України



ПРИКЛАДИ НАЙВАГОМІШИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

2. Науково-методичні матеріали щодо впровадження цифрових ідентифікаторів об’єктів DOI 

у видавничий процес для періодичних і книжкових видань Національної академії наук України

Від 2015 року ВД «Академперіодика» розпочав роботи з упровадження системи цифрових 

ідентифікаторів DOI: розробив уніфікований шаблон вебресурсу періодичного наукового 

видання відповідно до вимог Crossref, уклав відповідні методичні рекомендації, забезпечував 

методичний супровід, надання та використання цих ідентифікаторів.

Станом на 31.12.2019 ВД «Академперіодика» забезпечував підтримку DOI для 26 журналів 

НАН України, загалом 2019 року було надано 1582 цифрових ідентифікатори,

зокрема для загальноакадемічних наукових журналів.

З 2017 року розпочато надання цифрових ідентифікаторів DOI книжковим виданням,

у тому числі з проєктів «Українська наукова книга іноземною мовою», «Біобібліографія вчених 

України», а також статтям із загальноакадемічної книжкової серії

«Наука України у світовому інформаційному просторі».

2019 року надано цифрові ідентифікаторів DOI для 13 книжкових видань



ПРИКЛАДИ НАЙВАГОМІШИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
3. Концепція формування сегмента видавничої продукції Національної академії наук України 

в електронному середовищі

Концепція схвалена 
Науково-видавничою 
радою та Президією 
НАН України
і  визначає цілісну 
систему 
якнайширшого 
представлення 
результатів 
вітчизняних наукових 
досліджень у сучасній 
доступній світовій 
науковій спільноті 
формі

Уніфікований шаблон вебресурсу наукового 
журналу створено з метою забезпечення
усього спектра наукових досліджень якісними 
національними друкованими та електронними 
науковими періодичними виданнями,
належним чином позиціонованими
та конкурентоспроможними
у світовому інформаційному просторі

На його основі побудовано ресурси 
загальноакадемічних наукових журналів
з підтримкою системи цифрових ідентифікаторів 
DOI, можливістю наповнення архіву
та контекстного пошуку, а також надання інформації 
для наукометричних та реферативних баз.
Загалом цим шаблоном скористались близько
30 періодичних видань НАН України

Складовою частиною 

Концепції

є детальний опис 

структури 

уніфікованого 

вебресурсу наукового 

журналу



А.Д. Данілова має статус посла 

Crossref в Україні

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ВД «Академперіодика» 
подає до «Центрально-
європейського журналу 
суспільних і гуманітарних 
наук» електронні метадані 
статей, опублікованих у 
журналах «Вісник НАН 
України» та «Наука та 
інновації», а також протягом 
2015—2019 рр. надсилав усі 
номери цих журналів

Експерт з інформаційно-
аналітичних ресурсів та 
навчання компанії Clarivate
Analytics І.О. Тихонкова
на постійній основі бере 
участь у науково-
практичних конференціях 
«Наукова періодика: 
традиції та інновації», 
проводить майстер-класи
з питань, визначених 
ВД «Академперіодика»

Двоє співробітників

є членами редакційних колегій 

міжнародних наукових 

періодичних видань

Ю.В. Діденко є національним 

експертом міжнародної бази 

ERICH PLUS

За участі представників 

Thomson Reuters

та Clarivate Analytics 

проведено ряд семінарів

і конференцій.

А.І. Радченко взяла участь

у тренінгу Clarivate 

Analytics, спрямованому

на надання допомоги 

виданням, що прагнуть 

підвищити свою видимість



Пріоритетними для ВД «Академперіодика» є публікації на сторінках головного 

органу Президії НАН України й усієї Академії — «Вісник НАН України»,

який найширше охоплює наукову спільноту, а також «Вісник Книжкової 

палати», орієнтованого на фахових видавців, книгорозповсюджувачів

і керівників у галузі видавничої справи. У плані популяризації видань

як пріоритетний обрано єдиний науково-популярний журнал НАН України 

«Світогляд» з постійною рубрикою «Новини академічного книговидання»

НАУКОВІ ЗАХОДИ ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

За ініціативи ВД «Академперіодика» започатковано щорічну 

науково-практичну конференцію «Наукова періодика: традиції

та інновації». За звітний період відбулось 5 конференцій 

Також організовано 2 спеціалізовані семінари

та тематичний круглий стіл

(2 заходи з міжнародною участю)



НАУКОВІ ЗАХОДИ ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Високий рівень інформаційного забезпечення, зокрема наявність і використання цифрової техніки та програмного 
забезпечення, — це необхідна умова для роботи ВД «Академперіодика» у напрямі подальшого упровадження новітніх 
інформаційних і видавничих технологій. Підготовка наукових видань вимагає регулярного оновлення вебресурсів. 
Співробітники ВД «Академперіодика» виконували роботу з підтримки функціонування та оптимізації вебресурсу 
ВД «Академперіодика» НАН України. Актуальну інформацію подано частково у форматі новин, розміщено нормативні 
та методичні документи з питань видавничої справи, посилання на актуальні публікації співробітників. Постійно 
оновлюється інформація щодо випусків загальноакадемічних журналів і наукових книг

http://akademperiodyka.org.ua



Проведення практики та екскурсій
для студентів закладів вищої освіти
та інших навчальних закладів, зокрема 
екскурсій для студентів Видавничо-
поліграфічного інституту Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», студентів кафедри 
бібліотекознавства та інформології Інституту 
журналістики Київського університету імені 
Бориса Грінченка, занять для слухачів курсу 
«Графічний дизайн. Інтенсив» Європейської 
Школи Дизайну тощо

Участь представників закладів вищої освіти в роботі 
щорічної науково-практичної конференції «Наукова 
періодика: традиції та інновації», зокрема Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
Київського університету імені Бориса Грінченка, 
Національної академії прокуратури України, Академії 
Державної пенітенціарної служби, Національного 
авіаційного університету, Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова, Буковинського 
державного медичного університету, Національного 
університету «Києво-Могилянська Академія», 
Вінницького національного технічного університету, 
Львівської академії друкарства та ін.

СПІВПРАЦЯ ВД «АКАДЕМПЕРІОДИКА»

ІЗ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ



У співпраці з фахівцями з Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського створено та видано 
соціально значущі видання, зокрема ошатні каталоги
колекцій із фондів Бібліотеки

ПРИКЛАДИ СПІВПРАЦІ ВД «АКАДЕМПЕРІОДИКА»

З ІНШИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ

ВД «Академперіодика» провадить співпрацю
з ДУ «Книжкова палата України імені 
Івана Федорова»: запрошує фахівців цієї 
установи виступати на своїх конференціях,
а співробітники ВД «Академперіодика» беруть 
участь і виступають як запрошені доповідачі 
на семінарах, що їх організовує ця наукова 
установа

ВД «Академперіодика» НАН України співпрацює з багатьма 
установами НАН України. Щороку це  близько 50 договорів 
щодо підготовки до друку та випуску книжкових і  наукових 
періодичних видань, науково-методичного консультування
з питань створення, розроблення і підтримки вебресурсів
журналів, їх індивідуальних шаблонів, упровадження DOI, 
питань охорони авторського права, осучаснення вимог
до подання рукописів тощо

Разом з науковцями Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України підготовлено 
та видано фундаментальне видання «Енциклопедія 
міжнародного права» (у трьох томах)



НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ ВД «АКАДЕМПЕРІОДИКА»

Протягом останніх 10 років «Академперіодика» отримала 40 дипломів лауреатів і переможців

у конкурсах: «Наукова книга» Міжнародної асоціації академій наук, «Університетська книга», 

«Найкраща наукова книга року» Міжнародної академії астронавтики, «Краща книга України», 

Краще книжкове видання Національної академії наук України, одне наше видання відзначено 

Міжнародною премією імені Івана Франка



ЗНАЧУЩІСТЬ ВД «АКАДЕМПЕРІОДИКА» ЯК НАУКОВОЇ УСТАНОВИ

розвиток 

інформаційної 

сфери

розвиток 

науки

наукове

та академічне 

співробітництво

соціальна 

відповідальність

популяризація 

науки

Сприяння 

поширенню 

наукових знань

у доступній 

широкому загалу 

формі.

Популяризація 

книжкової 

культури

Фахова підготовка

і випуск високоякісних 

соціально значущих 

книжкових видань, 

поширення їх по 

різнорівневих 

бібліотеках, зберігання 

цифрового архіву цих 

видань.

Неухильне дотримання 

вітчизняних і 

міжнародних стандартів 

у видавничій сфері

Налагодження 

зв’язків у сфері 

науки

і досліджень  

між 

вітчизняними та 

міжнародними 

науковими 

інституціями

і спільнотами

у царині 

видавничої 

справи

Активна участь 

фахівців

у якнайліпшому 

представленні 

результатів 

наукової праці 

учених НАН 

України

у вигляді 

видавничої 

продукції

Комплексність

та системність досліджень 

з питань забезпечення 

усього спектра наукових 

напрямів якісними 

національними 

періодичними виданнями, 

конкурентоспроможними у 

світовому інформаційному 

просторі.

Створення сприятливих 

умов і напрацювання засад 

модернізації науково-

видавничої справи



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВД «АКАДЕМПЕРІОДИКА»
Стратегічне планування діяльності установи у середньостроковій перспективі визначено тим,

що ВД «Академперіодика» — комплекс, який об’єднує науковий підрозділ, видавництво та поліграфічний 

підрозділ. Для подальшого розвитку надзвичайно важливим є продовжувати розвивати структуру,

яку характеризують три основні напрями статутної діяльності:

науково-методична, видавнича та поліграфічна 

Науково-методична діяльність ВД «Академперіодика» спрямована на вирішення окреслених вище 

завдань. Як базова організація Науково-видавничої ради НАН України Установа повинна активно 

продовжувати наукові дослідження видавничої діяльності Академії в історичній ретроспективі та на 

сучасному етапі, вивчати загальносвітові тенденції розвитку наукової видавничої справи, напрацьовувати 

рекомендації щодо підготовки та уніфікації паперових і електронних видань НАН України. Особлива увага 

має приділятися дослідженню різних аспектів функціонування періодичних наукових видань, 

запровадженню новітніх форм організації роботи редакцій академічних журналів із застосуванням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, влаштуванню широкого обговорення актуальних питань на 

науково-практичних форумах (конференціях, семінарах тощо)

Кадрова політика є необхідною складовою стратегічного планування діяльності наукової установи,

оскільки визначає шляхи кадрового забезпечення виконання пріоритетних напрямів діяльності

ВД «Академперіодика». Процес кадрового формування і реформування стосується усіх підрозділів

та має послідовний характер, є постійною турботою керівництва і завданням кожного працівника.



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВД «АКАДЕМПЕРІОДИКА»

Стратегічне планування і цілепокладання ВД «Академперіодика» визначено не тільки статутними завданнями

і потребами НАН України, на нього істотно впливають і зовнішні обставини й процеси: світова глобалізація, 

цифровізація багатьох галузей знань, формування інформаційного суспільства, ініціативи відкритої науки

Поліграфічна діяльність ВД «Академперіодика» орієнтована на втілення практичних рішень відповідно

до поставлених перед установою завдань та з використанням її науково-методичних напрацювань. 

Виробничий відділ у структурі ВД «Академперіодика» забезпечує наявність повного видавничого циклу,

що є надзвичайно важливим для Академії наук з точки зору оперативності  та економічності видання.

З метою поліпшення якості видавничої продукції та забезпечення оперативності її виготовлення

ВД «Академперіодика» має на меті своєчасне оновлення ліцензійного програмного забезпечення та парку 

поліграфічного устаткування, розширення можливостей цифрового друку

Видавнича діяльність. Основними завданнями в галузі видавничої діяльності

є забезпечення сталості високих стандартів на всіх етапах видавничого процесу, 

використання в роботі сучасного ліцензійного програмного забезпечення та 

інформаційно-комунікаційних технологій, постійного оновлення комп’ютерної 

техніки та підвищення кваліфікації співробітників


