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идавнича дiяльнiсть Національної академії наук України є од-

нією з ланок вирішення Академією своїх основних завдань — 

сприяння розвиткові науки i техніки в Україні та iнтеграцiї 

вітчизняного наукового потенціалу у світовий науковий про-

стір, посилення впливу результатів фундаментальних і при-

кладних досліджень на iнновацiйний розвиток економіки, 

освіти i культури в Україні, забезпечення спадкоємності по-

колінь учених. Усвідомлювана від часів започаткування Ака-

демії важливість оприлюднення та популяризації результатів 

наукових досліджень потребувала вирішення конкретних за-

вдань для формування концепції видавничої дiяльностi i ство-

рення бази для її технологічного забезпечення. 

1922 року з метою упорядкування та розширення видав-

ничої дiяльностi в Академії під проводом неодмінного секре-

таря, блискучого вченого, організатора науки, академіка Ага-

тангела Юхимовича Кримського було створено Редакційно-

видавничу комiсiю. 

У листопаді того ж року за його ініціативи та наполегли-

вої праці Академії наук передано друкарню Києво-Печерської 

лаври, а вже наступного року це позначилося на обсязі дру-

кованої продукції Академії. Так, протягом 1918—1922 рр. на-

уковцями видано 18 праць, а вже 1923 року — 22, (щоправда, 

7 із них вийшло-таки в інших видавництвах), 1924 — 35, (із 

них у інших видавництвах — 12), 1925 — відповідно 52 та 18. 

До складу Редакційно-видавничої комісії увійшли також 

три самостійні редакції видань, що існували при кожному на-

уковому відділі Академії. Таким чином при комісії було утво-

рено академічне видавництво.

Стрімке зростання колективу науковців Академії та роз-

ширення спектра й кiлькостi наукових праць уже в 1927 році 

обумовили об’єднання видавництва та друкарні і виділення їх 

у самостійну наукову установу. На співробітників новоство-

реного Видавництва було покладено підготовку та випуск не 

лише наукової друкованої продукції, а й науково-популярних 
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i художніх видань, зібрань творів учених i письменників, формування книж-

кових серій, підготовку словників, довiдникiв та енциклопедичних видань.

1 листопада 1933 року Президією Всеукраїнської академії наук (ВУАН) 

було затверджено статути Видавництва i Друкарні, а також положення та склад 

новоствореної Редакційно-видавничої ради, яку очолив тодiшнiй неодмінний 

секретар ВУАН — академік Овксентій Васильович Корчак-Чепуркiвський. 

Окрім нього до початкового складу Редакційно-видавничої ради увійшли лише 

чотири особи: вчені секретарі Президії І.А. Адамович, І та II Вiддiлiв ВУАН 

О.Г. Гольдман і Ф.А. Козубовський i директор Видавництва П.О. Лазорко.

Пiзнiше Редакційно-видавничу, а згодом Науково-видавничу раду Ака-

демії очолювали вiдомi вчені — дійсні члени Академії. Окрім багаторічних 

академічних традицій, визначених напрямами діяльності Академії, науково-

видавнича справа завжди несла відбиток особистості її очільника — голови 

Науково-видавничої ради НАН України. Цей надзвичайно важливий напрям 

роботи постійно перебував під пильною увагою президентів та Президії НАН 

України, тож керівництво ним Президія покладала на непересічних учених і 

організаторів науки. Головували в Науково-видавничій раді безпосередньо 

президенти Академії, або неодмінні секретарі чи віце-президенти, або при-

значені спеціальним рішенням члени Президії. Це були Олександр Володи-

мирович Палладiн (1935—1939, 1948—1957), Борис Ісидорович Чернишов 

(1939—1945), Георгій В’ячеславович Курдюмов (1945—1948), Максим Федо-

тович Гулий (1957—1962), Віктор Михайлович Глушков (1962—1964), Віктор 

Степанович Гутиря (1964—1978), Костянтин Меркурійович Ситник (1978—

1981), Іван Іларіонович Лукiнов (1981—1983), Ігор Костянтинович Походня 

(1983—1988), Віктор Васильович Скопенко (1988—1989), Віктор Григорович 

Бар’яхтар (1989—1993), Володимир Володимирович Немошкаленко (1993—

2002). Від 2002 року Науково-видавничу раду НАН України очолює академік 

НАН України Ярослав Степанович Яцків.

Олександр Володимирович Палладiн (1885—1972) — біохімік, організатор 

науки, академік (1929, чл.-кор. 1926), президент Академії з 1946 до 1962 рр. 

Народився 10 вересня 1885 р. в Москві. Закінчив Петербурзький університет 

у 1908 р. У 1925—1970 рр. — директор Інституту біохімії АН України та в 1934—

1954 — зав. кафедри Київського університету, водночас у 1935—1938 — неод-

мінний секретар Президії АН України, а в 1939—1946 рр. — віце-президент 

Академії.

Двічі заступав на посаду голови Редакційно-видавничої ради, поєднуючи 

цю роботу з роботою неодмінного секретаря і віце-президента у 1935—1939 рр., 

і президента Академії — у 1948—1957 рр.

Наукові праці вченого стосуються біохімії нервової системи та м’язової 

діяльності. Академік О.В. Палладін встановив біохімічну топографію нервової 

тканини, заклав основи функціональної біохімії нервової системи, синтезував 

вікасол. Створив свою наукову школу.

Президією НАН України засновано премію імені О.В. Палладіна, а його 

ім’ям названо Інститут біохімії НАН України.
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Борис Ісидорович Чернишов (1888—1950) — гео-

лог і палеонтолог, академік (1939), віце-президент 

Академії (1939—1946). Народився 27 січня 1888 р. 

в станиці Ясенській (тепер Краснодарський край, 

Росія). Закінчив Катеринославський гірничий ін-

ститут у 1916 р. З 1939 р. працював в Інституті гео-

логічних наук АН України (у 1939—1946 рр. був 

його директором).

Очолював Редакційно-видавничу раду (1939—

1945 рр.), обіймаючи одночасно посаду віце-пре-

зи дента Академії.

У науковому доробку академіка Б.І. Черни-

шова понад 80 наукових праць із палеонтології, 

стратиграфії, геологічної зйомки та корисних ко-

палин Мінусінського, Кузнецького, Донецького та 

Львівсько-Волинського кам’яновугільних басей-

нів, а також Уралу, Казахстану, Забайкалля, Поділ-

ля. Б.І. Чернишов — один із небагатьох найдосвід-

ченіших знавців фауни безхребетних палеозой-

ських відкладів усіх регіонів колишнього СРСР.

Георгій В’ячеславович Курдюмов (1902—1996) — 

металофізик, академік (1939). Народився 14 люто-

го 1902 р. в Рильську (Росія). Закінчив Ленінград-

ський політехнічний інститут у 1926 р. У 1932— 

1944 рр. працював у Дніпропетровському фізи ко-

технічному інституті, 1945—1951 рр. був директо-

ром Лабораторії металофізики АН України в Києві, 

1944—1978 рр. — директором Інституту метало-

знавства і фізики металів у Москві, 1963—1973 рр. — 

директором-організатором Інституту фізики твер-

дого тіла АН СРСР (Чорноголовка Московської 

області).

У 1945—1948 рр. був головою Редакційно-ви-

давничої ради.

Г.В. Курдюмов протягом багатьох років був 

лідером нової науки — металофізики. Його дослі-

дження охоплюють широке коло проблем: кіне-

тику і механізм фазових перетворень у твердому 

стані, визначення кристалічних структур і криста-

лоструктурних змін, а також багато інших питань 

фізики металів. Наукові праці стосуються фізики 

металів і металознавства. Г.В. Курдюмов побуду-

вав теорію мартенситних перетворень, спільно 

з Л.Г. Хандросом у 1949 р. виявив термопружну 

О.В. ПАЛЛАДІН

Б.І. ЧЕРНИШОВ

Г.В. КУРДЮМОВ
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рівновагу при фазових перетвореннях мартенсит-

ного типу, яку передбачив у 1948 р. Створив науко-

ву школу.

Максим Федотович Гулий (1905—2007) — біохі-

мік, академік (1957, чл.-кор. 1948), віце-президент 

Академії (1958—1962). Народився 3 березня 1905 р. 

в с. Нова Басань (тепер Чернігівська область). За-

кінчив Київський зооветеринарний інститут у 

1929 р. З 1932 р. працював в Інституті біохімії НАН 

України (у 1973—1977 рр. обіймав посаду директо-

ра), одночасно в 1944—1971 рр. був завідувачем ка-

федри Української сільськогосподарської академії.

На посаді віце-президента НАН України опі-

кувався Національною бібліотекою України імені 

В.І. Вернадського та Видавництвом "Наукова дум-

ка" НАН України, очолював Редакційно-видавничу 

раду (1957—1962 рр.).

Наукові інтереси охоплювали широке коло 

різноманітних проблем функціональної біохімії. 

Наукові праці присвячено вивченню обміну речо-

вин, фізико-хімічних і біологічних властивостей 

білків і проблемам регуляції їхнього біосинтезу. 

Характерною ознакою творчої праці М.Ф. Гуло-

го було постійне прагнення до поєднання суто 

фундаментальних досліджень із вирішенням най-

більш нагальних потреб сільського господарства та 

медицини.

Віктор Михайлович Глушков (1923—1982) — 

учений у галузі математики, кібернетики, обчислю-

вальної техніки, інформатики, організатор науки, 

академік (1961, чл.-кор. 1958), віце-президент Ака-

демії (1962—1982 рр.). Народився 24 серпня 1923 р. 

в Ростові-на-Дону (Росія). Закінчив Ростовський 

університет у 1948 р. У 1957—1962 рр. — директор 

Обчислювального центру АН України, з 1962 р. — 

Інституту кібернетики АН України. Член багатьох 

зарубіжних академій наук. Президією НАН Украї-

ни було засновано премію імені В.М. Глушкова.

Редакційно-видавничу раду очолював у 1962—

1964 рр., обіймаючи посаду віце-президента Ака-

демії.

Незважаючи на різноманітність наукових на-

прямів, які цікавили В.М. Глушкова, усі вони сто-

сувались однієї глобальної проблеми — комп’ю-

М.Ф. ГУЛИЙ

В.М. ГЛУШКОВ

В.С. ГУТИРЯ
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теризації та інформатизації суспільства. Наукові 

праці вченого присвячені питанням алгебри, теорії 

автоматів, електронних обчислювальних машин, 

автоматизованих систем управління та систем 

штучного інтелекту, економічної кібернетики. У 

1957 р. В.М. Глушков розв’язав узагальнену п’яту 

проблему Гільберта, побудував теорію локально-

нільпотентних локально-біокомпактних груп у ці-

лому, а також загальну теорію цифрових автоматів. 

Заснував наукову школу.

Віктор Степанович Гутиря (1910—1983) — хі-

мік, академік (1961, чл.-кор. 1953), віце-президент 

Академії (1963—1974 рр.). Народився 11 вересня 

1910 р. у с. Синявському (тепер Ростовська область, 

Росія). Закінчив Азербайджанський нафтовий ін-

ститут в 1932 р. У 1932—1959 рр. працював в Азер-

байджанському нафтовому науково-дослідному 

інституті, в 1959—1976 рр. був зав. відділу, зав. 

сектору Інституту хімії високомолекулярних спо-

лук АН України, з 1976 р. — керівником відділення 

Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії АН 

України.

Роботу віце-президента, а згодом члена Пре-

зидії Академії наук поєднував з обов’язками голо-

ви Редакційно-видавничої ради протягом 1964—

1978 років.

У нашій країні та за кордоном відомий як тво-

рець першого вітчизняного процесу каталітичного 

крекінгу. Наукові праці вченого присвячено хімії 

та технології нафти. Загальне визнання отримали 

роботи В.С. Гутирі з вивчення нафти, синтезу ети-

лового спирту, каталізу на цеолітах.

Редакційно-видавнича робота займала важ-

ливе місце в діяльності В.С. Гутирі. Він був редак-

тором і членом редколегії багатьох наукових жур-

налів НАН України, рецензував енциклопедичні 

видання.

Костянтин Меркурійович Ситник (нар. 1926) — 

ботанік, організатор науки, громадський діяч, ака-

демік (1973, чл.-кор. 1967), віце-президент Ака-

демії у 1974—1988 рр. Народився 3 червня 1926 р. 

в Луганську. Закінчив Луганський педагогічний 

інститут у 1949 р. З 1950 працює в Інституті бота-

ніки АН України (у 1970—1998 рр. — директор, з 

К.М. СИТНИК

І.І. ЛУКІНОВ

І.К. ПОХОДНЯ
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1998 р. — почесний директор), водночас у 1966—

1970 рр. — головний учений секретар Президії НАН 

України, у 1972—1974 рр. — академік-секретар Від-

ділення АН України, з 2006 р.— радник Президії 

НАН України.

На посаді віце-президента Академії був і голо-

вою Редакційно-видавничої ради (1978—1981 рр.).

Наукові праці К.М. Ситника присвячено функ-

ціональній, метаболічній і загальній ботаніці, еко-

логії, охороні природи, історії біології, велика роль 

ученого у розвитку досліджень у галузі генетичної 

клітинної інженерії рослин.

Іван Іларіонович Лукiнов (1927—2004) — учений-

економіст, академік (1976), віце-президент Акаде-

мії (1979—1993 рр.). Народився 5 жовтня 1927 р. в 

с. Поповка Бєлгородської області (Росія). Закін-

чив Харківський сільськогосподарський інститут у 

1951 р. У 1967—1976 рр. — директор Українського 

науково-дослідного інституту економіки і органі-

зації сільського господарства, у 1976—2003 — ди-

ректор, а з 2003 р. — почесний директор Інституту 

економіки НАН України, водночас у 1976—1980 та 

1993—1998 рр. — академік-секретар Відділення, у 

1998—2003 рр. — член Президії, а з 2003 р. — рад-

ник Президії НАН України.

Був очільником Редакційно-видавничої ради у 

1981—1983 рр., у цей же час обіймав посаду віце-

президента Академії.

Наукові праці академіка І.І. Лукінова широко 

відомі не тільки в нашій країні, а й за кордоном, 

стосуються теорії аграрних відносин, відтворення, 

ціноутворення та рентабельності в сільськогоспо-

дарському виробництві, а також міжгосподарсько-

го кооперування та агропромислової інтеграції, 

соціально-економічного розвитку.

Ігор Костянтинович Походня (нар. 1927) — 

учений у галузі металургії і технології металів, ма-

теріалознавства, електрозварювання, організатор 

науки, академік (1976, чл.-кор. 1972). Народився 

24 січня 1927 р. в Москві. Закінчив Київський по-

літехнічний інститут у 1949 р. З 1952 р. працює в 

Інституті електрозварювання НАН України. У 

1970—1983 рр. — головний учений секретар Пре-

зидії НАН України, 1983—1988 — віце-президент 

В.В. СКОПЕНКО

В.Г. БАР’ЯХТАР

В.В. НЕМОШКАЛЕНКО
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НАН України, з 1988 р.— академік-секретар Відділення фізико-технічних 

проблем матеріалознавства НАН України.

Увесь період свого віце-президенства був і головою Редакційно-видавни-

чої ради (1983—1988 рр.).

З ім’ям І.К. Походні пов’язані фундаментальні дослідження фізико-хі міч-

них процесів дугового зварювання, розробка нових високопродуктивних про-

цесів механізованого зварювання та наплавлення, дослідження зварювальних 

аерозолів і створення низькотоксичних зварювальних матеріалів, новітніх 

технологій та організація масового виробництва зварювальних матеріалів, 

створення матеріалів для позапічної обробки металічних розплавів. Учений 

розробив способи контактно-шлакового зварювання, електрошлакового на-

плавлення, ду гового зварювання у вакуумі, автоматичного зварювання по-

рошковим дротом. 

Окрім Редакційно-видавничої ради І.К. Походня також очолював Бібліо-

течну раду при Президії НАН України та зробив великий внесок у створення 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Віктор Васильович Скопенко (1935—2010) — хімік, академік (1988, чл.-кор. 

1978), віце-президент Академії (1988—1989 рр.). Народився 18 грудня 1935 р. в 

селищі Новгородка Кіровоградської області. Закінчив Київський університет 

у 1958 р., де і працював все життя (з 1972 р. — професор, з 1977 р. — завідувач 

кафедри, у 1985—2008 рр. — ректор). Багаторічна діяльність В.В. Скопенка на 

посаді ректора та на посаді віце-президента НАН України сприяла розвитку 

співпраці між науковими установами НАН України та університетом.

Як і його видатні попередники, опікувався видавничою справою Акаде-

мії, обіймаючи посаду її віце-президента (1988—1989 рр.).

Поза його увагою не залишився жоден з нових напрямів сучасної хімії. 

Основні наукові дослідження пов’язані з процесами комплексоутворення та 

розробкою методів неорганічного аналізу. Наукові праці вченого — у галузі 

хімії координаційних сполук, хімії псевдогалогенів. В.В. Скопенко розробив 

нові методи синтезу координаційних сполук. Створив наукову школу коорди-

наційної хімії.

У 1989 році Редакційно-видавнича рада була переіменована в Науково-

видавничу відповідно до постанови Президії Академії від 17.04.1989 № 145 

"Про видавничу діяльність Академії наук УРСР".

Віктор Григорович Бар’яхтар (нар. 1930) — фізик-теоретик та організатор 

науки, академік (1978, чл.-кор. 1972), віце-президент Академії (1990—1998 рр.). 

Народився 9 серпня 1930 р. в Маріуполі, закінчив Харківський університет у 

1953 р. У 1954—1973 рр. працював у Харківському фізико-технічному інститу-

ті. У 1973—1982 рр. був завідувачем відділу Донецького фізико-технічного ін-

ституту АН України, з 1982 до 1985 був завідувачем відділу Інституту теоретич-

ної фізики АН України, а з 1985 до 1989 — його директором. У 1989—1995 рр. 

працював завідувачем відділу Інституту металофізики АН України, з 1995 р. — 

директором Інституту магнетизму НАН України і МОНмолодьспорт. У 1982—

1989 рр. В.Г. Бар’яхтар — академік-секретар Відділення фізики і астрономії 
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АН України, 1997—2007 рр. — декан факультету Київського політехнічного 

інституту. Його наукова та науково-організаційна діяльність тісно пов’язана з 

Академією наук України.

В.Г. Бар’яхтар заступив на посаду голови Науково-видавничої ради, одно-

часно обіймаючи посаду академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії, 

а згодом — віце-президента Академії (протягом 1989—1993 рр.).

Важливе місце у науковій діяльності вченого займають роботи, присвяче-

ні теорії магнетизму, фізиці металів, фізиці плазми, надпровідності. Спільно з 

іншими відкрив магніто-акустичний резонанс (1956) і проміжний стан в анти-

феромагнетиках (1970). Створив наукову школу.

Володимир Володимирович Немошкаленко (1932—2002) — фізик, академік 

(1982, чл.-кор. 1973). Народився 26 березня 1933 р. у Сталінграді (тепер Вол-

гоград, Росія). Після закінчення Київського політехнічного інституту (1956 р.) 

працював в Інституті металофізики АН України (з 1990 р. — директором).

Видатний учений-металофізик, фахівець у галузі спектроскопії твердого 

тіла та електронної структури речовин, В.В. Немошкаленко розвинув рентге-

нівську фотоелектронну спектроскопію кристалів. Створив наукову школу.

В.В. Немошкаленко очолив Науково-видавничу раду НАН України у 1993 

році — у нелегкий період переходу нашої держави на ринкові відносини. Він 

обіймав цю посаду десять років, бувши одночасно членом Президії Академії. 

На початку 1990-х видання наукових журналів опинилося у жалюгідному ста-

ні. Завдяки його невтомній праці на видавничій ниві в скрутні часи середини 

1990-х уціліли багато академічних видань, зберегли життєдіяльність і працез-

датність чимало видавничих колективів. За ініціативи В.В. Немошкаленка 

НАН України звернулася до Міжнародного фонду "Відродження" з проектом 

створення оперативної типографії НАН України і на кошти отриманого гран-

ту створила друкарню наукових журналів. У 2000 р. друкарню реорганізовано 

у Видавничий дім "Академперіодика" НАН України.

Ярослав Степанович Яцкiв (нар. 1940) — астроном, громадський діяч, ака-

демік (1985, чл.-кор. 1979). Народився 25 жовтня 1940 р. у с. Данильче Івано-

Франківської області. Закінчив Львівський політехнічний інститут у 1960 р. 

З 1965 працює в Головній астрономічній обсерваторії НАН України (з 1976 — 

директор ГАО), у 2000—2001 рр. — перший заступник міністра освіти і науки 

України. З 1998 р. — член Президії НАН України. Голова Українського між-

народного комітету з питань науки і культури (з 1990) та Міжнародної спілки 

україністів (з 2006).

Наукові праці Я.С. Яцківа стосуються проблем фундаментальної аст рометрії, 

космічної гео- та планетодинаміки. Він розвинув математичні методи аналізу 

астрономічних спостережень, визначив параметри вільної нутації Землі.

Науково-видавничу раду НАН України академік Я.С. Яцків очолює з 

2002 року. За ці десять років відбувся новий виток розвитку видавничої справи 

Академії. Напрацьовано нормативні засади видавничої справи за нових умов, 

у тому числі — упорядковано виконання державного замовлення на підготовку 

та випуск видавничої продукції НАН України. Започатковано ряд видавничих 
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проектів: "Наукова книга", "Наукові переклади", 

"Наука для всіх", "Українська наукова книга іно-

земною мовою", "Наукова книга. Молоді вчені", 

Програма підтримки журналів НАН України. Го-

туються та виходять енциклопедії історії України, 

Шевченківська, Франківська, сучасної України, 

міжнародного права, а також енциклопедичне ви-

дання "Історія української літератури" і науково-

популярний журнал "Світогляд". 

Вдалими прикладами реалізації таких проек-

тів є вже випущені "Національний атлас України" 

та "Юридична енциклопедія", що одержали Дер-

жавні премії України. Здійснено структурну реор-

ганізацію: Видавничий дім "Академперіодика" став 

базовою організацією НВР, на його основі активно розпочато створення по-

ліграфічної бази академії та групи з дослідження історії та актуальних питань 

у видавничій діяльності Академії, організовано книготорговельну корпорацію 

"Академкнига", створено відповідні електронні ресурси тощо. 

*  *  *
Фактично від 1933 року до початку 1990-х років понад 80 % друкованої 

продукції Академії (монографій, збiрникiв наукових праць, журналів) готува-

ло й випускало спеціалізоване видавництво наукової літератури, яке постало 

силами Академії з лаврської друкарні — всесвітньовідома "Наукова думка". 

Тільки близько 10—15 % друкували установи Академії наук, які мали дозвіл 

на функціонування власних відомчих полiграфiчних дільниць. Частка книг, 

виданих іншими видавництвами, традиційно була незначною, до того ж 

бiльшiсть із них становили видані за кордоном переклади праць українських 

учених. Проблеми фінансування видавничого процесу від початку 1990-х 

спричинили значне скорочення обсягів друкованої продукції видавництва 

"Наукова думка" та порушення терміну виходу періодичних видань. Це змусило 

керівництво Академії та її установ шукати шляхів утримання видавничої 

справи на належному рiвнi.

Діяльність протягом 1992—2001 років була спрямована переважно на ви-

живання, збереження академічної видавничої справи — видавництв, підпри-

ємств книгорозповсюджувальної мережі, видань, зокрема періодичних, що 

через економічний спад у країні було вельми складною справою. Але саме у 

той непростий час були закладені підвалини подальшого розвитку, прийняті 

стратегічні рішення, які дозволили за першого ж економічно сприятливого 

моменту перейти до активного розвитку й упорядкування видавничої діяль-

ності НАН України за нових умов.

Протягом 2002—2011 років тривало розгортання видавничих проектів. Це 

не тільки відкрило нові перспективи перед Науково-видавничою радою НАН 

України, а й поставило багато нагальних питань, що вимагали ретельного 

вивчення й аналізування.

Я.С. ЯЦКІВ









ауково-видавнича рада Національної академії наук України 

(НВР НАН України) — науково-організаційна структура при 

Президії НАН України, яка здійснює загальне керування ви-

давничою діяльністю Національної академії наук України. 

Видавнича діяльність є одним з основних статутних завдань 

Академії як спосіб оприлюднення результатів наукових до-

сліджень, спосіб представлення наукових здобутків світовій 

науковій спільноті та суспільству. З огляду на це, організація 

видавничої діяльності стає складовою інформаційної політи-

ки Академії, а відтак і засобом формування позитивного імі-

джу науковця, виховання поваги до наукової праці та усвідом-

лення її необхідності для поступу. Тому діяльність НВР НАН 

України як відповідь на виклики часу та спосіб реалізації ін-

формаційної політики Національної академії наук України 

спрямована на всебічне висвітлення та популяризацію ре-

зультатів наукових досліджень у друкованих виданнях і з ви-

користанням сучасних інформаційних ресурсів, підвищення 

престижу наукової праці та статусу науковця, налагодження 

тісної взаємодії між наукою та освітою.

Діяльність НВР НАН України, нормована затвердженим 

Президією НАН України положенням, будується на громад-

ських засадах. До її роботи залучено широке коло вчених та 

спеціалістів із різних галузей знань. Сьогодні до складу НВР 

НАН України входять представники всіх вiддiлень Національ-

ної академії наук України, начальник Науково-органiзацiйного 

вiддiлу Президії НАН України, директори двох видавництв — 

Державного підприємства "Науково-виробниче підприємство 

"Видавництво "Наукова думка" НАН України" i Видавничого 

дому "Академперiодика" НАН України, директор книготорго-

вельного об’єднання "Корпорація "Академкнига" НАН Укра-

їни, провiднi вченi. Такий склад НВР НАН України обумов-

лений розширенням сфери її дiяльностi та зростанням обсягу 

друкованої продукції в Академії.

Першорядними завданнями НВР були та залишаються 

координація видавничої діяльності та сприяння публiкацiї 

монографій, збiрникiв наукових праць i наукових журналів, 

що відображають досягнення та перспективи наукових дослі-

Н
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джень в Україні. Залучення до роботи НВР широкого кола вчених і спецiалiстiв 

спрямоване на забезпечення високого наукового рівня видань Академії, усу-

нення паралелізму й дублювання, підвищення міжнародного рейтингу акаде-

мічних видань; сприяння популяризації досягнень науки i техніки та поши-

ренню наукових знань, зокрема розповсюдженню академічних друкованих 

видань; методичну та економічну підтримку видавничої дiяльностi наукових 

установ; науково-аналiтичну роботу в галузі видавничої справи НАН України.

Практично виконання цих завдань вимагає постійної роботи у багатьох 

напрямах. Серед них — загальне керування Видавництвом "Наукова думка" 

та ВД "Академперіодика" НАН України і Корпорацією "Академкнига". Воно 

полягає в організації роботи видавництв, формуванні їхніх щорічних видав-

ничих планів на підставі проведення конкурсного відбору та ретельного ре-

цензування рукописів науковців, унормуванні правових аспектів співпраці та 

визначенні обов’язків авторів і видавництв.

Важливим аспектом є співпраця з органами виконавчої влади з питань ор-

ганізації державного замовлення на підготовку та випуск видавничої продукції 

НАН України, формування цього держзамовлення та звітування за його вико-

нання, розподіл випущеної на умовах держзамовлення видавничої продукції, 

представлення її на виставках і конкурсах. Особливої уваги з боку НВР НАН 

України потребує організація випуску багатотомних видань, спеціальних серій 

академічної літератури (енциклопедій, словників, зібрання творів класиків ху-

дожньої літератури, науково-популярної літератури тощо) — від формування 

концепції та визначення складу редакційної колегії до розподілу тиражів.

Надаючи методичну допомогу академічним установам з різноманітних пи-

тань організації видавничої справи, НВР НАН України контролює виконання 

вимог нормативних документів, що регламентують видання наукових установ 

НАН України, надає цим виданням міжнародні книжкові коди ISBN і пра-

во користування грифом "Національна академія наук України", співпрацює з 

органами контролю у царині видавничої справи, зокрема — з ДП "Книжкова 

палата України імені Івана Федорова", Державною реєстраційною службою 

України, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України тощо.

Безпосередньо та за допомогою відділень НАН України здійснює методич-

не забезпечення діяльності академічних журналів і збірників, розглядає та по-

дає до Президії НАН України пропозиції щодо створення нових і реорганізації 

наявних періодичних видань. Подає на затвердження Президії НАН України 

погоджені з відділеннями пропозиції щодо головних редакторів журналів.

Набутий досвід, постійне ознайомлення зі світовими здобутками, вивчен-

ня тенденцій у розвитку та організації видавничої справи створюють необхід-

ну основу для участі НВР НАН України у розробці законодавчих актів з питань 

видавничої справи, галузевих та академічних нормативних документів.

Шляхи реалiзацiї цих різнопланових завдань еволюціонували разом зі змі-

нами державного устрою та економічного потенціалу нашої країни, а умови пе-

рехідного періоду змусили по-новому розв’язувати питання щодо планування 

та фінансування видавничої справи, підштовхнули до упровадження сучасних 

інформаційних технологій і новацій у редакційній і поліграфічній сферах.







Cтрімкий розвиток видавничої справи в Академії протягом 

2002—2011 рр., необхідність її науково-методичного, нор-

мативного, консультативного й аналітичного забезпечення, 

унормування питань взаємодії суб’єктів видавничої справи 

тощо спричинили необхідність сформувати дієвий мобільний 

апарат при НВР НАН України.

Для цього у 2005 році Президія НАН України поклала на 

Видавничий дім "Академперіодика" НАН України обов’язки 

базової організації Науково-видавничої ради. Відповідно до 

цього рішення у штаті Видавничого дому було створено гру-

пу науково-методичного забезпечення видавничої діяльності 

НАН України.

Першочерговим завданням новоствореної групи стали 

поглиблені дослідження та аналіз видавничої діяльності На-

ціональної академії наук України у ретроспективі та на су-

часному етапі. Для вирішення нагальних питань видавничої 

справи Академії наук група на початковому етапі своєї діяль-

ності мала здійснювати моніторинг періодичних і книжкових 

видань НАН України, напрацювати детальні відомості щодо 

репертуару, рівня, обсягу видавничої продукції, а також про-

аналізувати стан правової бази наукового видання в Академії, 

Україні та світі.

Окрім того, група забезпечує поточну роботу НВР НАН 

України, пов’язану із виконанням доручень Уряду країни та 

керівництва Академії. Це передбачає укладання статистичних 

й аналітичних матеріалів на підставі річних звітів наукових 

установ НАН України та контрольних примірників видавни-

чої продукції, укладання каталогів книжкових і періодичних 

видань НАН України, здійснення методичного супроводу 

реєстрацій/перереєстрацій періодичних видань Академії та її 

установ, створення й постійну актуалізацію корпоративних 

веб-ресурсів НВР НАН України та Ради з книговидання при 

МААН, надання методично-інформаційної допомоги перед-

платному агентству "Укрінформнаука".
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До кола постійних завдань групи входить підготовка проектів законодавчих і 

нормативних документів і співпраця з цих питань з органами виконавчої влади.

Наприклад, питання щодо підвищення статусу редакційних працівни-

ків — спільно з фахівцями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Укра-

їни. Або робота із формування та виконання державного замовлення на під-

готовку і випуск видавничої продукції НАН України, у межах якого здійсню-

ється не тільки Програма підтримки журналів НАН України, а й виконання 

загальноакадемічних енциклопедичних проектів — "Енциклопедія історії Ук-

раїни", "Енциклопедія сучасної України", "Енциклопедія міжнародного пра ва" 

та інші, забезпечується діяльність Видавництва "Наукова думка" НАН України 

та ВД "Академперіодика" НАН України.

Отже, діяльність НВР НАН України, а також групи науково-методичного 

забезпечення видавничої діяльності НАН України має три основні складові: 

організаційну, наукову та координаційну, нерозривно пов’язані зі збиранням, 

обробкою й аналізуванням інформації, а також оприлюдненням результатів у 

вигляді аналітичних матеріалів (доповіді, статті) та академічних нормативних 

документів, затверджених рішеннями Президії НАН України.

З метою інформування наукової спільноти щодо репертуару книг та періо-

дики, які щороку видають установи НАН України, НВР НАН України ухвали-

ла рішення укладати та видавати щорічний "Анотований каталог книжкових 

видань Національної академії наук України" та створити "Каталог періодич-

них видань НАН України".

КАТАЛОГИ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ 
НАН УКРАЇНИ

На підставі контрольних примірників і звітної інформації наукових уста-

нов співробітники групи починаючи з 2004 року укладають щорічні анотова-

ні каталоги книжкових видань НАН України. З того ж таки року ці каталоги 

представлені у відкритому доступі на веб-ресурсі Науково-видавничої ради 

НАН України — "Наукові публікації та видавнича діяльність НАН Украї ни" — 

www.publications.nas.gov.ua і оновлюються постійно, по мірі надходження 

інформації.

У цих каталогах (від 2004 року) було опубліковано описи майже дев’яти 

тисяч книжкових видань, згрупованих у розділи за основними науковими на-

прямами роботи Академії. На сьогодні каталог складається з таких рубрик: ар-

хеологія, астрономія, біологія, географія, геологія, гірнича справа, екологія, 

економіка, енергетика, інформатика, історія, історія науки, книгознавство 

та бібліотекознавство, культурологія, літературознавство, математика, мате-

ріалознавство, медичні науки, механіка, мистецтвознавство, мовознавство, 

політологія, радіобіологія, соціологія, сходознавство, технічні науки, фізика, 

філософія, хімія, юридичні науки.

Деякі рубрики, виділені на початку створення каталогу, у подальшому 

скасовано через незначну кількість видань (документознавство, державне 
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управління, етнологія, інформаційні технології, кібернетика, правознавство, 

психологія, радіобіологія, українознавство, фізика і хімія поверхні), однак де-

які рубрики виявилось необхідним створити: археологія, історія науки, книго-

знавство та бібліотекознавство. Традиційно найбільші розділи у каталозі — іс-

торія та економіка, дещо менші — біологія та історія науки, де описано біб-

ліографічні видання, життєписи учених, історії установ Академії та окремих 

наукових шкіл і напрямів. Саме на три рубрики: історія, економіка та біологія 

припадає близько 30 % (від 25 до 37) загальної кількості позицій у каталозі, 

навіть попри те, що з рубріки "Історія" у 2008 році було виокремлено рубрику 

"Історія науки", а в 2009 — "Археологія".

Кількість книг у каталозі за роками лінійно зростає з 2004 до 2008 року 

від 565 до 1311. Це можна пояснити тим, що установи почали більш повно 

представляти свою видавничу продукцію у звітах і сумлінніше надсилати до 

НВР НАН України контрольні примірники видань. Реальне збільшення кіль-

кості назв книжкових видань у Академії за цей проміжок часу є незначним, 

хоча зафіксоване безсумнівне збільшення видавничої активності у 2008 році, 

пов’язане з 90-річчям Академії та її президента академіка Б.Є. Патона. Ці ви-

значні дати сприяли підбиттю підсумків наукової та організаційної діяльності 
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наукових установ НАН України. Протягом 2009—2011 років кількість назв 

книжкових видань суттєво не змінювалась; 1100—1250, у цих же межах можна 

передбачати і показник 2012 року.

Збирання відомостей для укладання каталогу книжкових видань дозво-

лило одержати багато цікавої інформації, що не була доступна НВР НАН 

України протягом періоду, коли робота здійснювалась переважно з числови-

ми показниками. Наведемо тут тільки один приклад — інформація про тиражі 

книжкової продукції. 

Тираж — кількість виготовлених з одного оригінал-макета примірників 

видавничої продукції. Цей показник є одним з основних незалежно від тема-

тики, виду, жанру, джерела фінансування видавничої продукції. Він залежить 

від багатьох чинників прогнозованого зацікавлення спільноти у питаннях, 

яким присвячене видання, отже — розміру читацької аудиторії, вимог органів 

контролю (для науковців — атестаційних комісій, відповідальних за надання 

наукових ступенів і звань), ринкових умов (наявності аналогічної продукції, 

купівельної спроможності читача), вартості видання тощо. Водночас, за тира-

жем видань оцінюють конкурентоздатність та успішність конкретної продук-

ції, автора, видавництва, попит (за його задовільненням видавничою продук-

цією), а також, побічно, рівень освіченості населення країни, інтелектуальний 

потенціал нації.

Видавець зобов’язаний вказувати тираж видавничої продукції в області 

вихідних відомостей, однак подеколи свідомо подає завищений показник або 

не вказує його взагалі. Так, щороку тираж не зазначено на майже 10 % книж-

кових видань НАН України, що їх випускають сторонні видавництва або полі-

графічні дільниці наукових установ.

Протягом останніх двадцяти років спостерігається чітка загальносвітова 

тенденція до скорочення тиражів усіх видів видавничої продукції, виконаної 

у традиційному (паперовому) варіанті. У першу чергу це стосується саме на-

укової літератури, присвяченої прикладним питанням, або у напрямах, що 

перебувають на піку стрімкого розвитку. Навіть випуск періодичних видань 

у паперовому варіанті як інформаційний ресурс за швидкістю і доступністю 

перестав задовольняти наукову спільноту за сучасних глобалізаційних і кому-

нікаційних процесів.

Розвиток інтернет-технологій, удосконалення та зменшення вартості 

приладів для зберігання та відтворення видавничої продукції в електронно-

му вигляді, одночасно зі зростанням вартості поліграфічного виробництва та 

екологічними чинниками, сприяють прискореному зміненню характеру нау-

кової комунікації. Тиражність електронної видавничої продукції оцінити над-

звичайно складно, позаяк значна її кількість розміщена на відкритих ресурсах, 

що часто не передбачають реєстрацію користувачів. А піратське тиражування 

затребуваної суспільством видавничої продукції, наприклад навчальної, вза-

галі унеможливлює підрахунок тиражу.

Однак загальні тенденції та тренди оцінити можна. Так, тиражний показ-

ник книжкових видань НАН України змінюється від 50 примірників до 200 
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тисяч примірників. Мінімальним тиражем видають вузькоспеціальні збірни-

ки матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів — фактично, робочі роз-

даткові матеріали, які згодом наукові установи розміщують у відкритому до-

ступі на власних веб-ресурсах. Максимальні тиражі установлені для підручни-

ків, хрестоматій, навчальних посібників для шкіл, підготовлені вченими НАН 

України на замовлення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

Багатотомні енциклопедичні та довідкові видання досить часто мають тираж 

5—10 тисяч примірників. Найчастішим для книжкових видань НАН України є 

тираж 300—500 примірників.

Загалом за період, протягом якого здійснюється каталогізація книжкових 

видань НАН України, спостерігаємо збільшення кількості найменувань книг 

за одночасного скорочення їхнього сукупного тиражу (рис. 1).

На цьому тлі спостерігаємо деяке зменшення кількості найменувань науко-

вих монографій за одночасного зростання кількості найменувань інших видів 

видавничої продукції: навчальної, довідкової, науково-популярної літератури. 

Найбільш показовим є порівняння показників 2004 та 2009 років: за практич-

но однакового сумарного тиражу (близько 668 тисяч примірників) у 2004 році 

Рис. 1. Основні показники книговидання НАН України за 2004—2011 рр.
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випущено 636, а у 2009 — 1289 назв книжкових видань. З них наукових моно-

графій 430 та 640 відповідно. Тобто всього за п’ять років ситуація змінилась 

настільки, що одне й те саме значення тиражного показника забезпечується 

удвічі більшою кількістю назв книжкової продукції. При цьому кількість назв 

наукових монографій зросла в півтора рази, а кількість назв навчальної та до-

відкової літератури, а також збірників наукових праць — у 3—4 рази.

Мінімальний сукупний тираж книжкових видань Академії припадає на 

2011 рік (432,9 тис. примірників), максимальний — на 2006 (1440,8). Вочевидь, 

саме з 2006 року можна говорити про встановлення тенденції "дроблення" ви-

давничої продукції (зменшення тиражу за одночасного збільшення кількос-

ті назв продукції), а також про намагання вчених створювати літературу для 

ширшої читацької аудиторії. Безсумнівно, що зменшенню сукупного тиражу 

видавничої продукції сприяла поява електронних видань — віртуальних, у від-

критому доступі чи на платній основі, або на спеціальних носіях (дисках).

Коротко викладені тут результати аналізу одного з основних показників 

видавничої продукції дозволяють стверджувати, що світові тенденції розвитку 

ринку цієї продукції, у тому числі й наукової, проявлені в Україні та повною 

мірою відображені у змінах структури книговидання Національної академії 

наук України. Це, у свою чергу, не суперечить необхідності постійного відслід-

ковування змін показників видавничої діяльності, та дозволяє будувати більш 

обґрунтовані прогнози щодо її подальшого розвитку.

КАТАЛОГИ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 
НАН УКРАЇНИ 

Академічні періодичні видання є різними не тільки за тематикою, обся-

гом, форматом і періодичністю, а й за рівнем упровадження сучасних техноло-

гій — від видань, що не мають власного ресурсу в мережі Інтернет, до таких як 

"Український фізичний журнал", уся робота якого з авторами та рецензентами 

здійснюється у віртуальному просторі, або журнал "Физика низких темпера-

тур", який ще на початку 1990-х рр. першим серед академічних періодичних 

видань опанував комп’ютерні технології підготовки та досі зберігає першість 

у багатьох аспектах — має один з найкращих постійно оновлюваних сайтів і 

найвищий серед українських наукових журналів імпакт-фактор. Загалом на 

сьогодні зібрана повна інформація про 270 найменувань журналів і збірників, 

які випускають академічні установи. Серед них 2 електронні видання. 

Кількість періодичних видань НАН України та їхній статус невпинно змі-

нюються під впливом зовнішніх обставин та органічного розвитку наукових 

напрямів. Так, від 2002 року до сьогодні кількість наукових журналів, запо-

чаткованих за участі НАН України як юридичної особи, зросла від 73 до 87, 

кількість збірників — від 32 до 40.

Уперше такий каталог періодичних видань НАН України був випущений 

у 1998 році. Він містив інформацію про 68 журналів та 32 збірники, одним із 

засновників яких була Академія. У 1999 році був випущений каталог періодич-
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них видань НАН України російською мовою з 

інформацією про 70 журналів та 32 збірники 

НАН України. Наступний каталог був випуще-

ний у 2001 році, містив описи 75 журналів і 39 

збірників НАН України. Далі випуск катало-

гу був перерваний і відновився у 2008 році ви-

данням "Журнали Національної академії наук 

України". Каталог містив інформацію про 83 

академічні журнали.

Цього ж таки 2008 року каталог був розмі-

щений на сайті НВР НАН України "Наукові пу-

блікації і видавнича діяльність НАН України". 

Далі у 2009 році був випущений наступний ка-

талог періодичних видань НАН України, у яко-

му була представлена інформація про 86 журна-

лів та 40 збірників НАН України.

Останній на сьогодні з цих каталогів — 

"Періодичні видання НАН України" — було ви-

пущено 2011 року й представлено одночасно і 

на веб-ресурсі НВР НАН України. У ньому упо-

рядковано інформацію про 87 журналів та 42 

збірники НАН України, науково-популярний 

журнал "Світогляд" та "Український рефера-

тивний журнал "Джерело" у 4 серіях. Також у 

каталозі було подано інформацію про журна-

ли та збірники, засновниками яких є установи 

Національної академії наук України, часто у 

співпраці з вищими навчальними закладами та 

науковими установами іншого підпорядкуван-

ня (загалом 134 назви). 

У каталозі інформація щодо кожного ви-

дання подається на двох сторінках: українською 

та англійською мовами. На україномовній сто-

рінці наведено титульну назву видання та її пе-

реклад українською чи російською (залежно від 

мови титульної назви). На англомовній — пере-

клад назви видання англійською мовою і транс-

літеровану українську назву. Якщо періодичне 

видання перевидається за кордоном, зазначе-

но назву, під якою здійснюється перевидання, 

назву видавця, котрий видає та розповсюджує 

його за кордоном.

Періодичні видання згруповані у катало-

зі в розділи за науковими напрямами, у межах 
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розділів розміщені за абеткою. Наведено абеткові покажчики українською та 

англійською мовами.

Паперові примірники цих каталогів працівники групи науково-ме то дич-

ного забезпечення видавничої діяльності НАН України поширюють на різно-

манітних тематичних міжнародних семінарах, конференціях, виставках, роз-

силають їх по бібліотеках, наукових установах і вищих навчальних закладах. 

Електронні каталоги оновлюються постійно та наявні у відкритому доступі.

СТАТИСТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
ЩОДО ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАН УКРАЇНИ

Ці статистичні відомості традиційно збирали працівники апарату Нау ко-

во-ви дав ни чої ради НАН України. Тепер це є одним з провідних напрямів 

роботи групи. Обов’язкове збирання та опрацювання інформації дозволили 

проводити обґрунтований аналіз видавничої справи за будь-який період, ви-

значати основні тенденції її розвитку, формувати прогнози та рекомендації. 

Потягом аналізованого десятиріччя (від 2002 до 2011 р. включно) спостері-

гаємо поступове зростання, а згодом — стабілізацію показників видавничої 

діяльності Академії. У першій половині 1990-х, після здобуття Україною не-

залежності, у період переорієнтування економіки країни та становлення су-

веренного державного ладу, показники видавничої діяльності у порівнянні з 

1980 роками, були нижчими для книжкової продукції на чверть, а за випус-

ком статей у періодичних виданнях — на п’яту частину.

                                            Кількість назв наукових монографій, випущених науковими установами                         
                                                                                                                               у межах проекту "Наукова                          

Відділення НАН України 2002 2003 2004 2005

Математики 19 (1) 21 (1) 14 (2) 18 (3)

Інформа тики 21 (1) 25 (1) 35 (2) 24 (1)

Механіки 18 (0) 14 (2) 17 (3) 20 (2)

Фізики і астрономії 23 (1) 22 (0) 24 (4) 24 (1)

Наук про Землю 31 (0) 28 (3) 35 (3) 34 (2)

Фізико-технічних проблем матеріало знавства 18 (0) 27 (3) 21 (1) 28 (2)

Фізико-технічних проблем енергетики 15 (2) 13 (1) 11 (3) 20 (2)

Ядерної фізики та енергетики 6 (0) 7 (0) 8 (0) 7 (0)

Хімії 10 (2) 16 (1) 12 (2) 10 (1)

Біохімії, фізіології і молекулярної біології 6 (0) 19 (1) 9 (2) 15 (3)

Загальної біології 33 (1) 47 (1) 52 (3) 35 (0)

Економіки 68 (2) 90 (0) 88 (2) 101 (1)

Історії, філософії та права 130 (0) 113 (1) 139 (1) 119 (1)

Літератури, мови та мистецтво знавства 34 (0) 33 (3) 57 (2) 44 (0)
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Рис. 2. Динаміка випуску наукових монографій установами НАН України 

(2002—2011 рр.)

Таблиця 1 

                          НАН України (у дужках вказано кількість назв, опублікованих 
                         книга", 2002—2011 рр.)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

14 (2) 12 (1) 20 (0) 15 (2) 12 (2) 22 (1)

31 (3) 29 (2) 36 (1) 43 (1) 35 (4) 27 (1)

21 (5) 23 (1) 17 (2) 12 (1) 23 (2) 11 (4)

19 (2) 21 (1) 28 (5) 23 (2) 41 (3) 17 (1)

44 (4) 52 (3) 40 (3) 26 (3) 41 (4) 28 (3)

22 (4) 32 (3) 37 (4) 26 (2) 24 (5) 18 (3)

13 (1) 25 (0) 27 (4) 21 (2) 24 (4) 30 (2)

6 (3) 14 (2) 9 (1) 9 (2) 11 (5) 8 (1)

5 (1) 13 (2) 7 (3) 8 (2) 10 (0) 11 (1)

19 (4) 17 (1) 17 (2) 16 (0) 13 (0) 21 (1)

53 (5) 73 (1) 51 (6) 53 (1) 56 (3) 54 (2)

109 (2) 125 (4) 127 (4) 150 (2) 156 (1) 117 (0)

144 (4) 170 (2) 193 (1) 168 (3) 151 (3) 144 (2)

152 (1) 69 (1) 52 (0) 82 (0) 48 (0) 29 (2)
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1995 та 1996 роки характе-

ризуються найнижчими показ-

никами академічної видавничої 

продукції за останні 25 років. 

Адаптація науково-видавничої 

системи до нових умов вимагала 

нових рішень і технологій. Піз-

ніше кількість назв різних видів 

видавничої продукції стрімко 

зростала, налагодились нові фор-

ми її виробництва, кращим стало 

матеріальне забезпечення видав-

ничих процесів. Кількість назв 

монографій, випущених Акаде-

мією у 1995 році, становила 290, а 

у 2001 — вже 430, було опубліко-

вано відповідно 11,9 та 17,5 тисяч наукових статей, з них у закордонних періо-

дичних виданнях — 2,6 та 3,5 тисячі. Кількість назв збірників наукових праць 

зросла зі 179 до 214. Далі спостерігаємо практично постійне повільне зростан-

ня кількості найменувань продукції, як книжкової, так і статейної, а пік цього 

зростання, як було зазначено вище, припадає на 2007—2008 роки (рис. 2).

Цікаво, що співвідношення між кількістю назв наукових монографій, 

виданих секціями Академії, — фізико-технічних і математичних наук, хімі-

ко-біологічних наук і соціогуманітарних наук — зберігається сталим протягом 

досить тривалого періоду. Так, у середньому за період з 1996 до 2005 рр. на 

книги соціогуманітарної тематики припадало 55 % назв, а на технічні й при-

родничі науки — 45 %, у тому числі на фізико-технічні й математичні — 32 %, 

а хіміко-біологічні — 13 %. Протягом досліджуваного періоду (2002—2011 рр.) 

спостерігаємо практично такий самий розподіл: соціогуманітарні моногра-

фії — 56 %, природничі — 44 %, у їх складі фізико-технічні і математичні — 

31 %, а хіміко-біологічні — 13 % (рис. 3).

Внесок окремих відділень наук НАН України, а також їхню участь у про-

екті "Наукова книга", який є головним напрямом діяльності Видавництва 

"Наукова думка", ілюструє табл. 1.

Як видно з рис. 4, відбувається постійне поступове збільшення кількості 

видань, що випускаються іноземними видавцями. На сьогодні це монографії у 

паперовому та/або електронному вигляді, випущені на замовлення закордон-

них видавців з комерційною метою. Серед цих видавців традиційно присутні 

найбільш знані у світі спеціалізовані наукові виробництва — Kluwer, Elsevier, 

Springer тощо. Є і порівняно нові, наприклад Lambert Academic Publishing (LAP) 

або Nova Science Publishers. Наукові монографії вітчизняних фахівців виходять у 

Болгарії, Великій Британії, Ізраїлі, Індії, Мексиці, Нідерлан дах, Новій Зелан-

дії, Польщі, Росії, Сингапурі, США, Франції, Хорватії, Чехії та інших країнах 

англійською, німецькою, російською, польською, болгарською, іспан ською 

Рис. 3. Внесок секцій Національної академії наук 

у випуск монографій протягом 2002—2011 рр.
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мовами. Проте з розвитком електронних технологій з’являється все більше 

видавництв, спрямованих на виробництво і просування на ринок виключно 

електронних наукових книг, підготовку яких оплачує автор. Пропозиції над-

рукуватись за кордом таким чином — якісно та оперативно й відносно не до-

рого — одержують багато вчених Академії.

Протягом досліджуваного періоду найменше книг академічних праців-

ників зарубіжні видавці надрукували 2006 року — 27 назв, найбільше у 2011 

ро  ці — 67 назв. Це найвищий показник і за весь період існування незалежної 

України. Зважаючи на описані вище тенденціїї, надалі цей показник буде зрос-

тати, а серед зарубіжних видань поступово почнуть переважати електронні.

З кількістю назв книг, випущених зарубіжними видавцями, співставима 

кількість назв книг, опублікованих академічними: НВП "Видавництво "Нау-

кова думка" НАН України" та Видавничим домом "Ака дем періодика" НАН 

України (рис. 5).

Рис. 4. Динаміка випуску монографій учених НАН України різними видавцями 

(2002—2011 рр.)
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За радянських часів "Нау-

кова думка" була фактично 

єдиним видавцем літератури 

Академії. Наукові установи 

подеколи випускали робо-

чі матеріали до різних кон-

ференцій та нарад. Решта 

видавничої продукції, як 

книжкової, так і періодичної, 

проходила жорсткий відбір 

у Президії НАН України та 

відповідно до затверджених 

у Москві планів надходила 

на опрацювання до "Наукової думки". Попри таку надмірну зарегульованість 

академічної видавничої справи, у цьому були і позитивні аспекти. А саме: це 

дозволило встановити надзвичайно високий рівень якості видавничої продук-

ції Академії та створити в Україні фахову високопрофесійну видавничу уста-

нову з прекрасними редакторськими школами за різними напрямами науки. 

У 1970—1980-х рр. "Наукова думка" входила до п’ятірки найкращих і найбіль-

ших видавців наукової літератури у світі. Практичні та інтелектуальні напра-

цювання тих часів дали змогу не розгубити потенціал видавництва у складні 

для видавничої справи 1990-ті роки та швидко розпочати більш активну робо-

ту з упровадження нових способів організації видання наукової літератури. 

Частка видань "Наукової думки" у репертуарі наукової книги Академії на-

прикінці 1980-х перевищувала 90 %, а у 1995 становила лише 29, у 1996 — 14, у 

2002 — менше 7, у 2011 — трохи більше 8 %. Однак загальний обсяг книжкової 

продукції "Наукової думки" залишається досить значним (табл. 2). За цей час 

у країні організувалось багато інших видавництв, деякі з них розвинулись з 

поліграфічних дільниць наукових установ. Це загалом негативно вплинуло на 

якість видавничої продукції, особливо на початковому етапі, але дало змогу 

задовільнити потребу установ НАН України в оприлюдненні результатів на-

укових досліджень.

Видавничий дім "Академперіодика" НАН України розпочав випуск науко-

вих монографій у 2003 році, найменше назв книг ним випущено у 2008 році 

(5, або 0,7 % від загального обсягу наукових монографій Академії), найбіль-

ше — у 2005 та 2006 роках — по 14 назв (відповідно 2,7 та 2,5 %). 

Тут варто зазначити, що головним напрямом робіт ВД "Академперіодика" 

є виконання Програми підтримки журналів НАН України. Розроблена на ви-

конання рішення Президії НАН України у 2005 році, ця програма на сьогодні 

охоплює понад чверть журналів, одним з засновників яких є Академія. Так, 

у 2011 році були випущені комплекти 24 журналів, а це 141 число загальним 

тиражем понад 25 тис. примірників (табл. 3).

Найбільш значною у розподілі за видавцями є частка продукції інших ви-

давництв країни. На сьогодні вона становить у середньому 56 % щороку. Це від 

Рис. 5. Участь різних видавців у випуску монографій 

учених НАН України (2002—2011 рр.)
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230 до 400 назв наукових монографій на рік. Приваблює науковців у сторонніх 

видавництвах нижча вартість поліграфічних послуг і швидкість випуску літе-

ратури. Але поліграфічне виконання не завжди є якісним, а швидкість часто 

досягається шляхом відмови від якісного фахового редагування, корегування 

та макетування видань. Практично це найчастіше призводить до порушення 

чинних видавничих стандартів і неправомірного використання грифу Націо-

нальної академії наук України.

Значною залишається і частка відомчих видань установ НАН України, ви-

готовлених на поліграфічних дільницях наукових установ. На них виготовля-

Таблиця 2 

Кількісні показники обсягу книговидання 
Видавництва "Наукова думка" НАН України (2002—2011 рр.)

Роки Назв книг
Обсяг

(обл.-вид. арк.)

Тираж

(тис. прим.)

Назв

монографій *

2002 66 1476,8 128,4 30

2003 67 1808,5 127,75 42

2004 78 2120,9 343,3 47

2005 68 1603,4 136,9 42

2006 81 2149,6 221,2 54

2007 64 1609,9 73,4 46

2008 96 2397,0 112,0 57

2009 37 957,0 5,6 13

2010 68 1717,3 38,3 54

2011 51 1484,2 46,3 32

* Видано за державним замовленням.

Таблиця 3 

Програма підтримки журналів НАН України, 
що здійснюється ВД "Академперіодика" НАН України (2005—2011 рр.)

Рік 

виконання 

Програми

Характеристика журнальної продукції

Кількість 

найменувань 

журналів, шт.

Кількість чисел 

журналів, прим.

Сукупний тираж,

тис. прим.

Сукупний обсяг,

обл.-вид. арк.

2005 21 116 39,14 1568,1

2006 18   95 18,56 1116,6

2007 17 110 25,31 1260,5

2008 18 111 24,87 1325,5

2009 21 124 28,57 1540,3

2010 23 140 25,44 1698,9

2011 24 141 25,4435 1675,5
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ють більшість неперіодичних збірників наукових праць, матеріали конферен-

цій, семінарів і симпозіумів, деяку методичну літературу, а також 27 % науко-

вих монографій щороку (за останнє десятиліття). У 1990-ті роки цей показник 

був дещо вищим — близько 30 %. Прикро, що ці видання не завжди мають 

належний рівень професійної підготовки та поліграфічного виконання. 

Будь-яке видання, навіть таке утилітарне як вузькоспеціальний словник 

або довідник, повинно відповідати чинним у видавничій галузі стандартам, 

бути оформленим нехай лаконічно, але красиво та грамотно. Саме відсутність 

технічного редагування та недбалість поліграфічного виконання відрізняють 

непрофесійно видану літературу, перетворюють її на самвидав у гіршому розу-

мінні цього слова. І добре, якщо оригінал-макет видання науковці готують в 

спеціальних видавничих програмах, частіше ж для макетування використову-

ється звичайний Word.

На жаль, сьогодні поширена думка, що редактор — це людина, яка приби-

рає друкарські помилки та вставляє в текст пропущені коми. Насправді функ-

ції редактора значно ширші: перевірка дат, імен, історичних і наукових фактів, 

правильності вживання наукових термінів і складання бібліографії, видалення 

смислових повторів і непотрібних відступів, оптимізація структури та ілюстра-

тивного матеріалу, коректування стилю, і тільки після цього — орфографія та 

пунктуація. А це може забезпечити тільки фахове видавництво.

Лише в результаті активної співпраці автора, редактора й технічного ре-

дактора може з’явитися на світ "культурно" підготовлена книга, оформлення 

та наповнення якої будуть відповідати поставленим завданням і виду видання. 

Обґрунтоване використання технічних засобів і вимоги до матеріалів (якість 

паперу, необхідність застосування кольору, тверда чи м’яка обкладинка) до-

зволять скласти його об’єктивну собівартість, а значить і реальну ціну.

Не так важливо, що саме готується до видання — наукова монографія, 

збірник праць, навчальний посібник, художній альбом, електронне видання 

на носії або для розміщення в мережі — визначальним для споживача чинни-

ком визнання його цінності будуть взаємоузгоджені ціна, зовнішній вигляд 

і смислова наповненість з витриманим співвідношенням інформативність-

комунікабельність. Це — утилітарний прояв книжкової культури, розуміння 

якого слід виховувати й підтримувати.

Незаперечною в цьому аспекті є роль академічного книговидання та 

академічних видавництв, у яких працюють професіональні наукові і техніч-

ні редактори і де легко можуть бути використані рекомендації читачознавців. 

Попри те, що академічні видавництва часто позбавлені необхідної мобільності 

та матеріально-технічного забезпечення, оцінка ними кожного видання з точки 

зору його оптимального для читача представлення може стати сполучною лан-

кою між "культурним" академічним виданням книжок і книжковим ринком.

Власне наукова література в силу своєї специфічності легше піддається 

уніфікації та, одночасно, виявляється найбільш складним для редакторської 

підготовки видом видань. Специфічність цю обумовлюють завдання, що сто-

ять перед науковою літературою: представлення результатів актуальних на-
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укових досліджень, цільових дослідницьких програм, проведених оглядів з 

конкретних проблем та ін. Наукова книга адресована не будь-якому читачеві, 

а цілеспрямовано підготовленому, що має профільну освіту і працює в даній 

галузі, часто гранично вузькій. Тобто наукова книга являє собою інформацій-

но насичене видання для фахівців, готових сприйняти цю інформацію.

Останні десятиліття ХХ століття показали, що в науковому книговиданні 

стандартизація важлива чи не більш, ніж в книговиданні для "масового чи-

тача". Адже стандартизовано і унормовано все: наукова термінологія і роз-

міщення ілюстрацій, кількість переносів і неприпустимість висячих рядків, 

складання таблиць і бібліографічних списків, скорочення слів і оформлення 

посилань і цитат ... Порушення норм і стандартів робить книгу неприємною 

для читання і незручною для використання, а застосування нестандартизова-

ної термінології породжує хаос наукової комунікації, призводить до того, що 

предметом обговорення стає не проблема чи явище, а слова, терміни, в яких 

вони описані тим або іншим учасником комунікативного процесу.

Передумов для збереження (відтворення) культури наукової книги у ви-

давців на пострадянському просторі більше — чинні у нас стандарти в кни-

говиданні значно жорсткіше прийнятих, наприклад, у країнах Європи. Не-

можливо уявити собі радянську наукову книгу, в якій таблиці та рисунки про-

нумеровані, але не мають назв, або "висять" рядки... Складається приблизно 

такий ланцюжок: дотримання стандартів вимагає терпіння, часу й спеціаль-

них знань або засобів, якими можуть бути оплачені послуги професійних ви-

давництв, європейські стандарти не такі суворі, проте наукове книговидання 

значно жвавіше — підготувати книгу "по західному" простіше, можна і само-

стійно, тобто дешевше, а виглядати вона буде сучаснішою... Насправді ж не-

має нічого більш сучасного та актуального, ніж професіоналізм, акуратність і 

чіткість. Тому професійні наукові видавництва часто відмовляються виступати 

видавцями і ставити свою марку на книги, підготовлені вченими власноруч. 

Звинувачуючи видавництво у відсталості, вчений публікує роботу там, де її 

погоджуються розтиражувати з наданого макета. У результаті — самвидав ... 

хоча зміст такої книги може бути дійсно новим словом в науці, проривом у 

галузі, гордістю наукової організації або наукової школи.

Саме тому дуже важливо, щоб необхідність стандартизації в галузі науко-

вого книговидання не була усвідомлена вченими занадто пізно. Книжкову 

культуру можна виховати, прищепити молодим ученим і фахівцям, особливо 

якщо вчити їх на книгах, виданих за жорсткими правилами, у відповідності з 

галузевими нормами та стандартами. Принциповість і чіткість позиції акаде-

мічних видавництв, наукових редакторів і рецензентів, що працюють з авто-

ром і готують до видання книги, а також учених рад наукових організацій, які 

рекомендують роботи до друку, повинні стати першим кроком на шляху ство-

рення сучасної книжкової культури і по-справжньому "культурних" видань.

Спостережена по роках тенденція до повільного зменшення кількості 

назв наукових монографій, випущених на власних поліграфічних дільницях, 

має два важливі аспекти. По-перше, деякі поліграфічні дільниці за цей час 
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Рис. 6. Книжкова продукція НАН України (2002—2011 рр.)

Рис. 7. Кількість статей, опублікованих ученими НАН України протягом 2002—2011 рр.
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стали професійними видавництва-

ми, пройшли належну реєстрацію 

і працюють на високому рівні, по-

єднавши академічні підходи до 

підготовки книг з мобільністю не-

великих видавництв. По-друге, на 

сьогодні науковці прагнуть випус-

кати якісні монографії, виготовле-

ні з високоякісних матеріалів, на 

сучасній техніці та з дотриманням 

видавничих нормативів, отже, час-

тіше звертаються до професійних 

видавництв, у тому числі — до двох 

академічних.

Окрім наукових монографій, 

книжкова продукція НАН України 

представлена енциклопедичними, 

словниковими, довідковими, нав чальними, науково-популярними видання-

ми, а також неперіодичними збірниками наукових праць (рис. 6). Загальна 

кількість їхніх назв відповідає кількості назв наукових монографій і становить 

у середньому 618 на рік: від 535 у 2002 до 730 у 2008 р. Пік видання довідкової 

та науково-популярної літератури припав на 2008 рік. Адже до 90-річного юві-

лею Академії було випущено не тільки загальноакадемічні видання з історії 

наук, але й численні тематичні видання наукових установ, історичні розвідки 

та довідники. Врахована у цьому масиві навчальна література — це підручни-

ки, навчальні та методичні посібники, хрестоматії, курси лекцій для вищої та 

середньої школи, створені працівниками Академії. Більшість з них на стадії 

рукописів пройшли відповідний конкурсний відбір та були затверджені або 

рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для ви-

користання в навчальному процесі. 

Провідна роль у системі наукової комунікації належить періодичним ви-

данням, що дозволяють стисло, оперативно й адресно інформувати наукову 

спільноту про нові знання та результати.

Серед періодичних видань, започаткованих за участі НАН України, на 

сьогодні нараховується 87 наукових журналів, один науково-популярний жур-

нал ("Світогляд"), один реферативний журнал у чотирьох тематичних серіях 

("Український реферативний журнал "Джерело"), 41 збірник наукових праць. 

Із вказаних 87 журналів 36 були засновані після 1991 року. Періодичність ви-

ходу видань — переважно один раз на квартал (39 назв) або один раз на два мі-

сяці (38 назв), лише 10 журналів виходить щомісяця. Практично всі ці журна-

ли входять до різноманітних загальнонаукових і тематичних наукометричних 

баз, реферуються, наприклад, вітчизняним "Джерелом" або російським ВІНІТІ 

(Всеросійський інститут наукової і технічної інформації РАН). Значна їх части-

на протягом багатьох років представлена у базі Scopus, 17 включено до переліку 

Рис. 8. Розподіл за секціями статей, опубліко-

ваних ученими НАН України (2002—2011 рр.) 
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Американського інституту наукової інформації з метою визначення імпакт-

фактора, 20 журналів англійською мовою перевидають закордонні видавці.

Кількість статей, опублікованих науковцями НАН України в різноманіт-

них періодичних виданнях, паперових та електронних журналах, збірниках, 

альманахах, часописах в Україні та за кордоном, у 2011 році становила 25,4 

тисячі. Це більш ніж удвічі перевищує відповідний показник 1995 року та на 

6 тисяч статей більше за 2002 рік. Протягом досліджуваного періоду відбува-

лось поступове зростання кількості статей, причому зберігається співвідно-

шення між кількістю статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях: у 2011 році, 

так само як і у 2002, на зарубіжні видання припадало 22 % від загальної кіль-

кості опублікованих статей (рис. 7). Найбільшу кількість статей — 26113 (у віт-

чизняних — 21066 та у зарубіжних 5047) — було опубліковано у 2008 році, що 

вочевидь, так само, як і максимум виходу книжкової продукції, пояснюється 

ювілейними датами.

На відміну від розподілу за секціями книжкових видань, серед статей у 

періодичних виданнях найбільша кількість протягом досліджуваного періоду 

припадає на Секцію фізико-технічних і математичних наук НАН України — у 

середньому 47 % (близько 11,0—11,5 тисяч статей щороку). Разом зі статтями 

Секції хіміко-біологічних наук це становить близько 65 % загальної статейної 

продукції (15,0—16,5 тисяч статей). Третина статей, опублікованих ученими 

Академії, припадає на Секцію соціогуманітарних наук — 35 % (6,3—9,7 тисяч 

статей) (рис. 8).

Навіть так коротко викладені результати аналізування видавничої ді-

яльності НАН України за останні десять років дають підстави стверджувати, 

що Академія є найпотужнішим виробником наукової видавничої продукції 

в Україні. Важкий період адаптації до нових умов, економічні негаразди та 

спричинене ними відставання у забезпеченні матеріальної бази видавничо-

поліграфічних процесів негативно позначилися на кількості та якості видав-

ничої продукції Академії — репертуарі, тиражах, рівні додрукарської підготов-

ки та поліграфічного виконання. Необхідне нарощування обсягів видавничої 

продукції та розвиток наукового видання гальмується в Україні через відсут-

ність сприятливих економічних і нормативних умов для всієї книговидавни-

чої та книгорозповсюджувальної галузі.

Однак аналіз дозволив виявити важливі позитивні тенденції: поступове 

зростання кількості наукової видавничої продукції, зміни у структурі репер-

туару наукових книг (збільшення частки літератури, орієнтованої на широку 

читацьку аудиторію, а також і на популяризацію результатів наукових дослі-

джень), підвищення якості підготовки та виконання видань, упровадження 

сучасних видавничих та інформаційних технологій.

Подальший розвиток видавничої діяльності в Академії залежить від 

швидкості розвитку власної поліграфічної бази. Забезпечення в межах Акаде-

мії пов ного видавничого циклу — запорука розвитку видавничого комплексу 

НАН України на новітньому рівні, повноправного входження її до сучасного 

інформаційного простору.







 листопаді 1922 року в Академії наук України було створено 

Редакційно-видавничу комісію на чолі з видатним ученим-

фі лологом академіком Агатангелом Кримським. Тож у лис-

топаді 2012 виповнилось 90 років від часу заснування Видав-

ництва "Наукова думка" НАН України. 

Завдяки зусиллям А. Кримського Всеукраїнській Акаде-

мії наук (ВУАН) було передано історичну друкарню Києво-

Печерської лаври, що стала першою поліграфічною базою і 

видавничим центром Академії. Цей крок був необхідним, адже 

з розширенням в Академії спектру тематичних досліджень та 

формуванням колективу науковців збільшувалася кількість 

наукових праць, що потребували опублікування. Вже за кіль-

ка місяців після утворення Редакційно-видавничої Комісії 

вийшли з друку перші книги, а усього в 1923 році було видано 

16 назв книг загальним обсягом 147,5 обліково-видавничих 

аркушів.

Розвиток країни ставив перед вітчизняною наукою зав-

дання розвивати фундаментальні і прикладні дослідження, 

які мали бути основою цього розвитку.

Від 1927 року це видавництво Академії наук УРСР почало 

функціонувати як самостійна установа, постійно збільшуючи 

кількість видань, виховуючи висококваліфікованих редакто-

рів, технічних редакторів, верстальників, друкарів. Багаторіч-

на плідна праця дала важливий результат — видавництво було 

не тільки установою, яка надавала редакційні, поліграфічні 

та інші видавничі послуги, воно стало науковою установою 

з надзвичайно високим інтелектуальним капіталом, що бере 

участь у підготовці енциклопедичної і довідкової літератури, 

укладанні словників, опрацюванні вибраних праць видатних 

письменників та науковців.

У 1939 році до 125-річчя від дня народження Т.Г. Шев-

ченка вийшли перші два томи десятитомного академічного 

зібрання його творів.

Y

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

"ВИДАВНИЦТВО "НАУКОВА ДУМКА" НАН УКРАЇНИ"
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1964 року Видавництво АН УРСР було реорганізовано та перейменова-

но на Видавництво "Наукова думка". Відтоді розпочалося постійне зростання 

кількості назв книг, що випускалися, їхніх обсягів і тиражів.

Завдяки наполегливій праці колективу "Наукової думки"побачили світ 

ґрунтовні праці відомих українських учених: економістів М.В. Птухи та 

К.Г. Воб лого, історика Д.І. Багалія, філологів А.Ю. Кримського, О.О. Шах-

матова, математиків Д.О. Граве, М.П. Кравчука, мікробіолога Д.К. Заболот-

ного, ботаніка М.Г. Холодного, матеріалознавця Є.О. Патона. Дещо пізніше 

було опубліковано праці видатних механіків С.В. Серенсена та А.Д. Ковален-

ка, фізиків з харківського Фізико-технічного інституту низьких температур 

К.Д. Синельникова, О.І. Лейпунського, А.К. Вальтера, Г.Д. Латишева, роботи 

з історії, археології, філології, фольклористики, у тому числі праці В.П. Затон-

ського, Є.С. Шабліовського, О.І. Білецького. 

Значний вплив на розвиток природничих наук справили опубліковані у 

Видавництві праці О.О. Богомольця, О.В. Палладіна, Р.В. Чаговця, С.М. Гер-

шензона, Р.Є. Кавецького.

Помітним явищем у роботі Видавництва наприкінці 1950 — початку 

1960-х рр. стала публікація робіт українських учених, а також тих видатних 

науковців, чия діяльність була тісно пов’язана з Україною: М.В. Остроград-

ського, В.І. Вернадського, О.О. Богомольця, Д.К. Заболотного, М.М. Крило-

ва, М.Д. Стражеска, В.П. Філатова. Саме у 1960-ті роки обсяги роботи Ви-

давництва порівняно з попереднім десятиріччям зросли більше ніж удвічі, а 

тиражі — утричі.

У цей період у Видавництві працювала єдина в Україні редакція науково-

популярної літератури, основним завданням якої була масова пропаганда до-

Веб-ресурс НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України"
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сягнень учених Академії наук України. Серед її авторів — академіки М.М. Амо-

сов, В.Г. Бар’яхтар, О.І. Ахієзер, О.С. Давидов, Л.А. Кульський та ін.

У 1972 році було випущено академічні видання творів класиків україн-

ської літератури — Г.С. Сковороди, І.П. Котляревського, Марка Вовчка, Па-

наса Мирного, П.А. Грабовського, І.С. Нечуя-Левицького, опубліковано вось-

митомну "Історію української літератури".

1980 року було завершено видання "Словника української мови" в 11-ти 

томах, здійснено безпрецедентне видання біографічних довідників — "Фі-

зики", "Астрономи", "Математики, механіки", "Біологи", "Хіміки", "Геологи, 

географи".

Випущено академічне видання творів Лесі Українки у 12 томах, Г.Ф. Квіт-

ки-Основ’яненка у 7 томах, І.Я. Франка у 50 томах (завершено у 1986 р.).

Назва "Наукова думка". широко відома науковій спiльнотi: наприкiнцi 

1980-х вона за кiлькiстю назв наукових видань посiдала третє мiсце у свiтi се-

ред видавництв, що спеціалізувалися із випуску наукової літератури, щороку 

здобувала нагороди на книжкових виставках у межах Радянського Союзу та за 

кордоном за надзвичайно високу якість наукових видань.

У складні 1990-ті роки за допомогою Президії НАН України та НВР НАН 

України колектив Видавництва переборов кризову ситуацію і поступово по-

вернув собі провідне місце на видавничих теренах України за рівнем підготов-

ки та якістю виконання, але, на жаль, не за кількістю назв наукових видань.

У пошуках власного місця на новосформованому ринку книговидавничої 

продукції України Видавництво розпочало активний випуск навчальних по-

сібників, підручників для школярів і студентів.

З 2007 року офіційна назва Видавництва — Державне підприємство "Нау-

ко во-виробниче підприємство "Видавництво "Наукова думка" НАН України".

На сьогодні головний напрям діяльності "Наукової думки" — випуск фун-

даментальних та узагальнювальних наукових монографій українських учених. 

Протягом останніх років Видавництво загалом випускає близько 60–90 назв 

книг сукупним обсягом 1,5–2,0 тисячі обліково-видавничих аркушів.

У межах державного замовлення на підготовку і випуск видавничої про-

дукції НАН України, на виконання урядових рішень чи на умовах державної 

програми "Українська книга", за власною ініціативою чи на приватні замов-

лення НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України" здійснює випуск 

різноманітних видань. Серед них — словники, енциклопедії, навчальні посіб-

ники та підручники, довідкові та науково-популярні видання, твори видатних 

українських письменників і науковців, їхній епістолярій, щоденники, літера-

турні та публіцистичні твори.

 Зростанню кількості видань сприяє започаткований 2001 року за ініціати-

ви видавництва та НВР НАН України проект "Наукова книга", що фінансується 

з коштів державного замовлення на підготовку та випуск видавничої продукції. 

Другий академічний проект, який видавництво виконує з 2006 року за доручен-

ням НВР НАН України, — "Наукові переклади". У його межах здійснюється 

переклад і видання оригінальних досліджень закордонних науковців.
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Прикро, що розвиток проекту гальмується через об’єктивні обставини — 

фінансування видавничих робіт за рахунок державного замовлення унемож-

ливлює сплату роялті закордонним видавництвам. У межах проекту на сьогод-

ні побачили світ дві монографії: фундаментальна праця колективу провідних 

польських учених "Загальна паразитологія" та історико-архівне дослідження 

"Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті "Україна" 1941—

1944 рр." німецької дослідниці Бланки Єржабкової.

Видання творів історико-культурної спадщини українського народу ста-

новить ще один напрям діяльності Видавництва. Серед цих видань: "Словник 

української мови" Бориса Грінченка (у 4-х томах), збірник документів і ма-

теріалів "Центральна Рада", одинадцятитомна фундаментальна праця М. Гру-

шевського "Історія України-Руси". 1982 року АН УРСР спільно з "Науковою 

думкою" була заснована книжкова серія "Бібліотека української літератури", 

у межах якої на сьогодні опубліковано твори понад 60 класиків української 

літератури, у тому числі і заборонених за радянських часів.

Відомі серії Видавництва: "Бібліотека української літератури", "Бібліотека 

школяра", "Президенти Академії наук України", "Фауна України". Серед про-

ектів — видання вибраних праць дійсних членів (академіків) НАН України, 

видання Шевченкової та Франкової спадщини, академічні зібрання творів ін-

ших класиків української літератури, словники наукової термінології та іншо-

Довідкові видання, випущені Видавництвом "Наукова думка" НАН України
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мовних слів, навчальна література економічного й юридичного спрямування, 

літературознавчі та історичні студії.

1997 року Видавництво започаткувало серію "Бібліотека школяра", у меж-

ах якої видано твори Уласа Самчука, Василя Барки, Івана Багряного, Тодо-

ся Осьмачки, Володимира Винниченка та інших представників українського 

письменства, імена яких багато років не згадувалися у жодній шкільній про-

грамі з української літератури.

У 2006 році видавництвом відповідно до рішення Президії НАН України 

започатковано серію "Президенти Академії наук України", яку відкрило моно-

графічне дослідження "Академік Володимир Вернадський і Україна".

Також видавництво спільно з академічними фахівцями-мовознавцями 

реалізує суспільно важливий проект з підготовки і випуску словників і пра-

вописів української мови. Вся Україна користується виданими "Науковою 

думкою" словниками: синонімів української мови, іншомовних слів, власних 

імен, сталих словосполучень, орфографічними та ін.

Уперше в історії України у 1994—1998 рр. видано "Російсько-український 

словник наукової термінології" у трьох книгах: фізико-технологічна і матема-

тична, хіміко-біологічна та соціогуманітарна термінологія.

Фактично, це здійснення мрії перших українських академіків, силами 

яких був створений Український науковий інститут книги і робочі зошити до 

Видання з серії 

"Бібліотека школяра"
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термінологічного словника з різних галу-

зей знань. На жаль, ці роботи припинили-

ся 1932 року, за часів боротьби радянської 

влади з проявами націоналізму: інститут 

розформовано, робочі зошити знищено, 

багатьох працівників заарештовано. Ана-

лога такій структурі Україна не має і досі.

Нині Видавництво продовжує роботу 

над термінологічними словниками, зо-

крема, готує "Українсько-російсько-анг-

лійський словник наукової термінології", 

наразі опрацьовується словник з біології.

За ініціативи та підтримки НАН Ук-

раї ни Видавництво завершує енциклопе-

дичне видання "Історія української куль-

тури" у п’яти томах, дев’яти книгах.

Серед важливих видань останнього 

десятиріччя — підготовлені та випуще-

ні у співпраці з академічними установа-

ми "Словник зоологічної номенклатури" 

(факсимільне видання 1927–1929 рр.), 

"Шкільний словотвірний словник укра-

їнської мови", хронологічний довідник 

"Україна від найдавніших часів до сього-

дення", "Організація українських націо-

налістів і Українська повстанська армія", 

"Атлас операций на брюшной полости", 

"Цивилизационная структура современ-

ного мира" (у 3-х томах). Варто відзна-

чити підручники: "Історія України" (акад. 

НАН України В.М. Литвин, п’ять переви-

дань), "Історія архітектури Стародавнього 

Світу" (В.І. Тимофієнко), "Конституційне 

право України" (чл.-кор. НАН України 

В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко), "Наф-

топромислова геологія" (О.О. Орлов, 

М.І. Єв дощук), а також словники: "Ети-

мологічний словник української мови" 

(у 7-ми томах), "Російсько-український 

словник з радіотехніки, радіоелектроніки 

і радіофізики" (М.Т. Черпак, В.С. Калаш-

ник), "Українсько-англійський науково-

технічний словник". Нещодавно видано 

додаткові томи і "Покажчик купюр" до 

Книги Видавництва "Наукова думка" 

НАН України, відзначені дипломами 

Міжнародного конкурсу на кращий 

науково-видавничий проект "Научная 

книга" (2010–2012 рр.)
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п’ятдесятитомника Івана Франка, томи з 12-томного видання Олеся Гончара, 

семитомне зібрання творів Миколи Гоголя українською мовою та інші сус-

пільно важливі видання.

Видання "Наукової думки" традиційно посідають найвищі місця у віт-

чизняних і міжнародних рейтингах, одержуючи відзнаки на різноманітних 

конкурсах і виставках. За результатами проведеного вперше у 2010 році Між-

народного конкурсу "Научная книга" Міжнародної асоціації академій наук з 

видань "Наукової думки" переможцем конкурсу в номінації "Гран-Прі" стало 

енциклопедичне видання "Неорганическое материаловедение" (у 2-х томах, 

трьох книгах), а лауреатом — книга "Русь", "Мала Русь", "Україна" в післямон-

гольські та козацькі часи" О.П. Моці. У Всеукраїнському конкурсі "Книжка 

року" на 17 Форумі видавців у Львові переможцем у номінації "Хрестоматія" 

стало видання вибраних праць академіка НАН України М.Г. Жулинського 

"Нація. Культура. Література: Національно-культурні міфи та ідейно-естетич-

ні пошуки української літератури".

2011 року у конкурсі "Научная книга" диплом лауреата одержало видан-

ня "Наука о воде" (автор — академік НАН України В.В. Гончарук, номінація 

"Гран-Прі"), а у номінації "Природ ничі науки" переможцем конкурсу став на-

вчальний посібник "Молекулярная физика" (автори — академік НАН України 

В.Г. Бар’яхтар, І.В. Бар’яхтар).

2012 року у конкурсі "Научная книга" дипломи лауреатів одержали видан-

ня "Очерки о метаноугольной отрасли" (автори — Ільяшов М.А., Лєвіт В.В., 

Філатов Ю.В., номінація "Гран-Прі") та "Энергетика и комфорт" (автор — 

Н.М. Мхітарян, номінація "Природничі науки"). 

Сьогодні у Видавництві працює Інтернет-магазин, у якому можна замо-

вити всі видання "Наукової думки", у тому числі багато академічних видань.

Перспективи подальшого розвитку Видавництва визначають роботи, 

спрямовані на нарощування інтелектуального потенціалу, укладання та ви-

пуск наукових, енциклопедичних, словникових, довідкових, навчальних ви-

дань найвищого ґатунку, підготовка професійних наукових редакторів, які 

спеціалізуються у різних галузях науки. Це дозволить провідному Видавни-

цтву наукової літератури не втрачати позицій у рейтингу та зберігати академіч-

ні традиції книговидання.

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ 
"АКАДЕМПЕРІОДИКА" НАН УКРАЇНИ

Діяльність Видавничого дому "Академперіодика", у який виросла Спеціа-

лізована друкарня наукових журналів НАН України, спрямована на інфор-

мування, у т. ч. оперативне, вітчизняної та міжнародної громадськості про 

стан і здобутки української науки. У першу чергу — це підготовка та випуск 

загальноакадемічних журналів "Вісник Національної академії наук Украї-

ни", "Доповіді Національної академії наук України", "Наука та інновації", 

"Космічна наука та технологія" та виконання Програми підтримки журналів 
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НАН України, що на сьогодні охоплює вже 

третину журналів, до складу засновників 

яких входить Національна академія наук 

України. Другий напрям діяльності "Ака-

демперіодики" — випуск наукової, науково-

популярної та навчальної літератури. Вод-

ночас, Видавничий дім як наукова установа 

є базовою організацією Науково-видавничої 

ради НАН України і поліграфічною базою 

Академії, для розвитку якої Президія НАН 

України докладає значних зусиль.

Адже ще 1964 року за рішенням дирек-

тивних органів українська Академія була по-

збавлена власної поліграфічної бази. Типо-

графію було передано Державному комітету 

Ради Міністрів Української РСР у справах 

видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі. 

Особливо негативні наслідки такого рішення 

Академія відчула після розпаду СРСР. Науку 

тоді фінансували за залишковим принципом, 

через що наукові періодичні видання опини-

лись на межі зникнення. 21 квітня 1995 року, 

з метою створення необхідних умов для ти-

ражування наукових журналів за ініціативою 

НВР НАН України Президією НАН України 

було ухвалено рішення про організацію дру-

карні наукових журналів.

Народження Друкарні припало на 

складні часи перехідного періоду. Через не-

достатнє фінансування в Академії практич-

но повністю було припинено видання книг, 

журналів і збірників наукових праць.

Науково-видавнича рада НАН України 

під головуванням академіка В.В. Немош-

каленка провела величезну роботу, розро-

бивши концепцію збереження і підтримки 

наукової літератури, передовсім, періодики. 

Ідея створення друкарні наукових журналів 

виявилась вельми вчасною і перспективною. 

Національна академія наук України вибо-

рола грант Міжнародного наукового фонду 

(Фонду Сороса) — на ці кошти було куплено 

перше поліграфічне обладнання. Але його 

було недостатньо, щоби розпочати вироб-Загальноакадемічні журнали



5151Видавничий дім "Академперіодика" НАН України

ництво журналів. Деяку істотно спрацьовану техніку пощастило придбати за 

безцінь, реставрувати і запустити. Вона працює ще й зараз. Понад рік тривав 

важкий етап обладнання Друкарні і налагодження процесу видавничого ви-

робництва. Значною мірою становлення Друкарні відбулося завдяки ентузіаз-

му і наполегливій праці її першого директора Л.Ф. Куртенка.

Наступним кроком стало прийняття рішення про створення у складі Дру-

карні наукових журналів при Президії НАН України редакційно-видавничого 

підрозділу, до якого увійшли редакції журналів "Вісник НАН України" та "До-

повіді НАН України" з метою об’єднання редакційного, видавничого та полі-

графічного процесів їхнього видання.

Через чотири роки Спеціалізована друкарня вже здійснювала редакційну 

підготовку і випуск 14 періодичних видань НАН України, мала сучасну полі-

графічну і комп’ютерну техніку та була готова до значного розширення видав-

ничої діяльності, фактично вийшовши за рамки поліграфічної дільниці.

Так було створено підстави для реорганізації Спеціалізованої друкарні 

наукових журналів у наукову установу — Видавничий дім "Академперіодика" 

НАН України. Відповідно розширилися і головні завдання нової установи: не 

тільки видання, друк і розповсюдження наукових журналів НАН України та 

Книги Видавничого дому 

"Академперіодика" НАН 

Ук раїни, відзначені дипло-

мами Міжнародного кон-

курсу на кращий науково-

ви давничий проект "Науч-

ная книга" (2010–2012 рр.)
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їхніх електронних версій, а й надання редакціям 

академічних періодичних видань поліграфічних 

послуг, методичної та консультативної допомо-

ги з усіх питань, пов’язаних з практикою випус-

ку наукової видавничої продукції.

У 2011 році "Академперіодика" разом з на-

уковими установами випускала комплекти 40 

наукових періодичних видань та повнокольоро-

вий загальноакадемічний науково-популярний 

журнал "Світогляд". 

У Видавництві опанували повнокольоровий 

друк і випуск видань у твердих та м’яких палі-

турках.

На сьогодні Видавничому дому, окрім що-

річної Програми підтримки журналів НАН Ук-

раїни, доручено виконання академічних видав-

ничих книжкових проектів: "Українська науко-

ва книга іноземною мовою" та "Наука для всіх". 

Також "Академперіодика" випускає довідкові 

видання Науково-видавничої ради НАН Украї-

ни: каталоги книжкових і періодичних видань, 

серію "Наука України у світовому інформацій-

ному просторі" та видання з загальноакадеміч-

ної серії "Біобібліографія вчених України". 

Важливий здобуток "Академперіодики" — 

ювілейні двомовні (українською та російською 

мовами) видання "М.В. Келдиш та українська 

наука. До 100-річчя з дня народження вче ного" 

та "Б.Є. Патон: 50 років на чолі Академії".

Свідченням високої якості продукції "Ака-

демперіодики" є нагороди і відзнаки, що їх одер-

жують книжкові видання на конкурсах і вистав-

ках в Україні та за кордоном. Так, лауреатом згадуваного вже Міжнародного 

конкурсу "Научная книга" Міжнародної асоціації академій наук у 2010 році став 

комплект книг О.К. Супронюк "Литературная среда раннего Гоголя" та "Н.В. Го-

голь и его окружение в Нежинской гимназии".

2011 року у цьому ж конкурсі дипломи лауреата одержали видання 

"М.В. Келдиш та українська наука. До 100-річчя з дня народження вченого" 

(номінація "Співдружність") і "Девонські конодонти південно-західної окраї-

ни Східноєвропейської платформи" (автор — Д.М. Дригант, номінація "При-

родничі науки").

У 2012 р. дипломом лауреата цього конкурсу у номінації "Природни-

чі науки" Видавництво відзначено за книгу "Жизнь в гидросфере" (автор — 

О.О. Протасов), а диплом переможця і найвищу нагороду — кришталеву кни-

Гран-прі конкурсу "Научная 

кни га" 2012 р. за двомовне ви-

дання "Б.Є. Патон: 50 років на 

чолі Академії"
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гу — ВД "Академперіодика" отримав за видання "Б.Є. Патон: 50 років на чолі 

Академії" (номінація "Гран-прі").

Сьогодні перед Видавничим домом "Академперіодика" НАН України по-

ставлене фундаментальне завдання — стати потужною поліграфічною базою 

Національної академії наук України для повного задоволення видавничих по-

треб усіх установ Академії, у тому числі — забезпечити оперативне поліграфіч-

не виготовлення продукції, підготовленої видавництвом "Наукова думка".

З метою створення в Академії повного видавничого циклу Президія НАН 

України передала ВД "Академперіодика" п’ятиповерховий інженерно-ла бо ра-

торний корпус загальною площею майже 8 тисяч м2. Розпочато капітальний 

ремонт та переобладнання його під видавничо-поліграфічний комплекс. Пара-

лельно поступово вирішуються питання щодо оновлення парку поліграфічно-

го обладнання. Усі ці кроки повинні привести до істотного покращення якості 

наукової літератури й підвищити роль академічних видавництв у її випуску.

Теперішня нестача приміщень і обладнання унеможливлює суттєве на-

рощування обсягу видавничої продукції, тож поки що ВД "Академперіодика" 

докладає значних зусиль для провадження наукової та консультативної діяль-

ності. З метою поглибленого вивчення видавничої діяльності НАН України 

у Видавничому домі як базовій установі НВР НАН України створено групу 

науково-методичного забезпечення видавничої діяльності, яка здійснює мо-

ніторинг періодичних і книжкових видань Академії, готує рекомендації щодо 

удосконалення системи академічного книговидання, аналізує стан правової 

бази тощо.

Зокрема, ВД "Академперіодика" від 2009 року започатковано щорічні нау-

ково-практичні конференції "Наукова періодика: традиції та інновації". Ці 

заходи викликають значний інтерес практиків видавничої справи не тільки з 

Академії, але й з вищих навчальних закладів і наукових установ відомчого під-

порядкування.

КНИГОРОЗПОВСЮДЖУВАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 
"АКАДЕМКНИГА" НАН УКРАЇНИ

Суттєво гальмує розвиток мережі наукового книгорозповсюдження брак 

державної законодавчої та нормативної бази, яка б регламентувала продаж 

наукової літератури. Література, видана за рахунок прямого бюджетного фі-

нансування, а такою є практично 80 % академічної друкованої продукції, під-

лягає виключно безоплатному розповсюдженню. Тобто, вона потрапляє лише 

у державні бюджетні установи: наукові органiзацiї, провiднi вищі навчальні 

заклади, центральні бiблiотеки. Таким чином, пересічний читач, науковець, 

студент позбавлені не тільки можливості придбати необхідну книгу, а й дізна-

тися про її існування.

З метою посилення ролі наявних книгарень НАН України у поширенні 

наукової, довідкової та словникової літератури, залучення до системи книго-

розповсюдження видань наукових установ НАН України, удосконалення за-
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собів донесення наукової книги до широкого читацького загалу академік НАН 

України Я.С. Яцків виступив з ініціативою щодо розширення академічної ме-

режі книгорозповсюдження та створення книготорговельного об’єднання — 

Корпорації "Академкнига". До створеної у листопаді 2005 року Корпорації 

увійшли два магазини "Академкнига" та підприємство-книгарня видавни-

цтва "Наукова думка" НАН України. Ці книгарні, що залишились від досить 

потужної за радянських часів мережі, розташовані у Києві. Однак діяльність 

об’єднання охоплює всю територію України шляхом організації регіональних 

представництв "Академкниги" (філіалів, магазинів, створення персонального 

сайта в Інтернеті) і передбачає тісне співробітництво з видавництвами, під-

приємствами, авторами, що займаються виданням і розповсюдженням на-

укової книги як на території України, так і за її межами. Наприклад, у рамках 

роботи Ради з книговидання при МААН налагоджено тісну співпрацю з росій-

ською книготорговельною організацією "Академкнига".

На пошук шляхів удосконалення iнформатизацiї суспільства щодо науко-

вого книговидання та розвитку мережі книгорозповсюдження зосереджені зу-

силля Корпорації "Академкнига" НАН України за науково-методичного керів-

ництва Академії, яке здійснюється Науково-видавничою радою. Тому ос новні, 

делеговані Корпорації функції — управлінсько-представницька, торгово-опе-

ративна, рекламно-пропагандистська та забезпечення матеріально-тех ніч но-

го постачання.

У рамках об’єднання планувалося створення єдиної інформаційної систе-

ми "Академічна книга", першим кроком до чого стала організація телефонної 

та віртуальної довідкової служби щодо наявності книжкових видань на ринку 

України. 

Веб-ресурс пошукової служби Корпорації "Академкнига" НАН України
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За допомогою пошукової системи (www.1636.com.ua), електронної пошти 

(ask@1636.com.ua) або багатоканального телефону 1636 можна знайти певне 

видання в аудіо, електронному та паперовому вигляді, адреси видавництв, 

спеціалізованих крамниць, реставраційних майстерень, довідатись про нови-

ни книжкового ринку чи подати власне оголошення

Традиційною є участь підрозділів об’єднання в роботі усіх наукових, нау ко-

во-практичних конференцій, що проводяться на території України, та у відпо-

відних академічних заходах з метою рекламування та поширення наукової літе-

ратури. Бере Корпорація активну участь і у міжнародних виставкових заходах.

ПЕРЕДПЛАТНЕ АГЕНТСТВО 
"УКРІНФОРМНАУКА"

Передплатне агентство "Укрінформнаука" розпочало свою діяльність у 

2009 році. Поштовхом для створення агентства стало прийняте у червні 2008 

року Радою Міжнародної асоціації академій наук рішення, яке стосувалося 

ініціативи Ради з книговидання при МААН щодо започаткування спільного 

інформаційного каталогу наукових періодичних видань Академій наук і ор-

ганізацій — членів МААН як важливої складової інформаційного обліку. Ця 

діяльність спрямована на формування інформаційного простору СНД на 

основі розвитку повноцінного міжнародного обміну науково-технічними ви-

даннями, довідково-енциклопедичною літературою, відновлення таких ка-

налів книгообміну, як комплектування бібліо-

тек, зокрема загальнонаціональних, створення 

пільгових умов для наукового книговидання та 

книгообміну, а також захисту інтелектуальних 

прав авторів і видавців, розробку пропозицій, 

що передбачають уведення в обіг дієвих право-

вих і фінансових механізмів обміну книжкови-

ми та журнальними науковими виданнями між 

центральними бібліотеками академій наук і ор-

ганізацій — членів МААН, формування єдиної 

бази даних про всі періодичні і неперіодичні 

наукові та інформаційні видання, оновлення 

матеріально-технічної бази академічного кни-

говидавництва та розширення на цій основі 

міждержавних наукових контактів.

Ініціативу щодо створення "Зведеного ка-

талогу періодичних видань, що випускаються 

академіями наук — членами МААН" наукова 

громадськість зустріла надзвичайно позитивно. 

У першому випуску "Зведеного каталогу" було 

представлено три розділи: журнали Національ-

ної академії наук України, журнали Російської 
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академії наук, книжкові видання різних видавництв та установ НАН України. 

У наступному випуску були представлені видання Національної академії наук 

Арменії, Республіки Бєларусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації, 

республіки Узбекистан, України. На подальші роки планується розширення 

переліку академій наук та організацій, чиї видання представлені у каталозі.

Настав час робити наступний крок — до організації передплати на на-

укову літературу, долучення комунікативної складової до інформаційної. 

Саме для ведення цієї діяльності при НАН України організовано передплат-

не агентство "Укрінформнаука". Воно має на меті своєчасне ознайомлення 

вчених і фахівців, аспірантів і студентів з діяльністю організацій та установ 

академій наук — членів МААН, полегшення пошуку й одержання академіч-

них журналів і праць вчених.

Візитною карткою агентства є передплатний каталог періодичних видань, 

який видається регулярно двічі на рік. У каталозі представлені провідні науко-

ві видання Національної академії наук України та доступні видання академій 

наук — членів МААН, указані їхнє тематичне спрямування, відомості про видав-

ців, періодичність, обсяг, вартість. На завершальному етапі робота зі створення 

та наповнення веб-ресурсу "Укрінформнаука", де також буде вміщено відповід-

ний каталог доступних для замовлення книжкових і періодичних видань.

Також "Укрінформнаука" активно включилась у презентаційно-виставкову 

діяльність, намагаючись представити академічну періодику на якомога біль-

шій кількості міжнародних спеціалізованих заходів — симпозіумах, виставках 

і ярмарках.

Наприклад, у 2010 році "Укрінформнаука" брала участь у Міжнародній на-

уковій конференції "Книжкова культура: досвід минулого і проблеми сього-

дення", яка проходила в Москві 23—25 листопада в рамках IV Сесії Ради з кни-

говидання при Міжнародній асоціації академій наук. З міжнародних виставок 

слід згадати виставку наукової та науково-технічної літератури 8—11 листопа-

да 2010 року в м. Баку, Азербайджан; Восьму Мінську міжнародну книжкову 

виставку 9—13 лютого 2011 року в м. Мінську, Білорусь; Міжнародну виставку 

наукової і науково-технічної періодики і літератури 5—7 березня 2011 року в 

м. Ризі, Латвія.

Для цих виставок були підготовлені відповідні експозиції, представлені усі 

наукові журнали Національної академії наук України. Експозиції традиційно 

залишаються у найбільших наукових бібліотеках країн-організаторів заходів 

для подальшого поширення інформації та налагодження наукової комуніка-

ції, обміну науковими матеріалами.

На часі організація електронної передплати на періодичні видання. Над 

цим завдання передплатне агентство "Укрінформнаука" плідно працює разом 

з Центром практичної інформатики НАН України, Видавничим домом "Ака-

демперіодика" НАН України та Науково-видавничою радою НАН України.







аціональна академія наук України є вищою державною на-

уковою організацією України, метою якої є отримання но-

вих та узагальнення наявних знань про природу, людину та 

суспільство, створення наукових основ науково-технічного, 

соціально-економічного та культурного розвитку країни, під-

готовка висококваліфікованих наукових кадрів. Для цього 

Академія провадить видавничу діяльність, спрямовану, зо-

крема, на пропаганду досягнень науки і техніки та поширен-

ня наукових знань. Тому Академія щорічно виконує державне 

замовлення на підготовку та випуск видавничої продукції для 

задоволення пріоритетних державних потреб. До книжкових 

видань, випуск яких може бути здійснений на умовах держав-

ного замовлення, входять видання, що висвітлюють актуаль-

ні теми в контексті сучасних проблем державотворення та 

історії України, сприяють розвитку культури, освіти і науки, 

зміцненню науково-технічного та інвестиційного потенціа-

лу держави, інтеграції України до європейського та світового 

співтовариства, вихованню молоді, задовольняють читацький 

попит відповідно до пріоритетних потреб, а також видання до 

знаменних дат, важливих для культурного поступу та розвитку 

громадянської свідомості населення.

За державним замовленням на виконання указів Прези-

дента України, постанов та розпоряджень Кабінету Мiнiстрiв 

України Академія здійснює підготовку та випуск видавничої 

продукції за двома напрямами — "енциклопедичні видання" 

та "наукові видання".

У межах напряму "енциклопедичні видання" сьогодні ви-

конується сім проектів: "Енциклопедія iсторiї України", "Ен-

циклопедія сучасної України", "Словники України", "Шев-

ченківська енциклопедія", "Iсторiя української літератури", 

"Франківська енциклопедія", "Енциклопедія міжнародного 

права". У 2004 роцi за цим напрямом побачила світ шеститом-

на "Юридична енциклопедія", у 2007 році завершено форму-

вання концепції національної енциклопедії України "Україн-

ська універсальна енциклопедія" та роботу над "Національ-

ним атласом України".

Н
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Тиражі цих видань складають від 1 до 10 тисяч примірників і безоплатно 

розсилаються у національні та зарубіжні громадські бібліотеки, а також біблі-

отеки провідних наукових і навчальних закладів України.

За напрямом "наукові видання" щороку здійснюють видавничу дiяльнiсть 

Державне підприємство "Науково-виробниче підприємство "Видавницт-

во "Наукова думка" НАН України" та Видавничий дім "Академперiодика" 

НАН України, наповнюючи проекти "Наукова книга", "Наукова книга. Моло-

ді вчені", "Українська наукова книга іноземною мовою", "Наукові переклади", 

"Наука для всіх", а також Програму підтримки наукових журналів.

Базовий тираж книжкових видань за цим напрямом — 300 примірників, 

що так само розповсюджуються на безоплатній основі по громадських і на-

укових бібліотеках, наукових і навчальних закладах.

Усі етапи робіт за цими напрямами визначені й упорядковані розпоря-

дженням Президії НАН України від 10.10.2012 № 623 "Про затвердження По-

ложення про підготовку та випуск видавничої продукції Національної академії 

наук України на умовах державного замовлення", прийнятого на заміну розпо-

рядження від 19.03.2012 № 171 "Про затвердження Положення про підготовку 

та випуск Національною академією наук України видавничої продукції за дер-

жавним замовленням" (у зв’язку зі змінами чинного законодавства в Україні), 

а також розпорядженням Президії НАН України від 10.10.2012 № 624 "Про 

затвердження Порядку подання і опрацювання рукописів видань для підго-

товки та випуску на умовах державного замовлення" (на заміну розпоряджен-

ня від 12.02.2009 № 81 "Про затвердження Порядку подання і опрацювання 

рукописів для видання на умовах державного замовлення").

Нові порядки щодо виконання державного замовлення на підготов-

ку та випуск видавничої продукції НАН України було підготовлено групою 

науково-методичного забезпечення видавничої діяльності Академії відповід-

но до Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо 

вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного 

замовлення" та постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 № 850 

"Про затвердження Порядку формування державного замовлення на випуск 

видавничої продукції та її розповсюдження".

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ ВИДАННЯ

За цим напрямом відповідно до рішень Президента і Кабінету Міністрів 

України Національна академія наук України вже випустила "Юридичну енци-

клопедію" у шести томах та "Національний атлас України".

Сьогодні Академія здійснює підготовку та випуск видань: "Енциклопе-

дія історії України" в 10-ти томах, вісім томів якої вже побачили світ; "Енци-

клопедія сучасної України" в 25-ти томах, з яких на сьогодні видані 11. Ви-

дання шеститомної "Шевченківської енциклопедії" планується завершити 

до 2014 року до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. На сьогодні 

виготовлено оригінал-макети чотирьох томів, поліграфічне виконання буде 
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здійснено в межах загальнодержавної програ-

ми "Українська книга", якою опікується Держ-

комтелерадіо України. Готуються "Франківська 

енциклопедія" в 5-ти томах, "Історія україн-

ської літератури" у 12-ти томах і тритомна "Ен-

циклопедія міжнародного права".

До енциклопедичних проектів належить 

також видання "Історія української культури" 

у п’яти томах, дев’яти книгах, яке завершує ви-

давництво "Наукова думка" НАН України.

"Юридична енциклопедія" — перше в Украї-

ні багатотомне систематизоване зведення знань 

про державу і право. Видано її відповідно до по-

станови Президії НАН України "Про підготовку 

фундаментальної Юридичної енциклопедії" від 

08.09.1993 № 257 та постанови Кабінету Міністрів України "Про державну під-

тримку видання Юридичної енциклопедії" від 29.09.1996 № 265. Підготовлено 

енциклопедію в Інституті держави i права iм. В.М. Корецького НАН України 

під орудою академіка НАН України Ю.С. Шемшученка, а випущено Видавни-

цтвом "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана.

Енциклопедія вийшла у 6-ти томах, містить близько 10 тисяч термінів, 

подано 9731 статтю, 1753 ілюстрації, 73 карти. До останнього тому включено 

"Доповнення" – комплекс статей (335 термінів), які з різних причин не уві-

йшли до попередніх томів енциклопедії (на літери А—С), і додатки: покажчик 

авторів енциклопедії, іменний покажчик осіб, які згадуються у виданні, спи-

сок основних скорочень, словник латинських юридичних виразів і термінів.

Значна частина поданих термінів уведена в енциклопедичний обіг упер-

ше. Видання базується на сучасному рівні правових знань і досягненнях як 

вітчизняної, так і світової юриспруденції.

Енциклопедія містить поняття і категорії усіх галузей та інститутів права, 

в ній розкриваються стрижневі положення Конституції України як основно-

го політико-правового документа держави. Окреслено зміст законодавства у 

регулюванні суспільних відносин, забезпеченні прав і свобод людини та гро-

мадянина. З енциклопедії можна також дізнатися про основні вітчизняні та 

зарубіжні державно-правові школи і вчення, визначних державних діячів, 

правознавців, юристів-практиків.

Окрема група статей стосується органів законодавчої, виконавчої та су-

дової влади, а також органів місцевого самоврядування й об’єднань громадян. 

Вміщено відомості про юридичні науково-дослідні установи та навчальні за-

клади в Україні.

Широко представлена в "Юридичній енциклопедії" історична тематика: 

статті про суспільно-політичний і державний устрій України на всіх етапах її 

розвитку, державні та юридичні інституції минулого, пам’ятки українського 

права тощо.
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В енциклопедії вміщуються статті, що дають уявлення про державно-по-

літичний і правовий устрій країн світу. Є також терміни, що стосуються окре-

мих державних органів або важливих законодавчих актів зарубіжних країн.

Великий масив займає міжнародно-правова тематика: статті про міжнарод-

ні договори, конвенції, декларації та інші документи, учасником яких є України 

або які становлять для неї інтерес. Наводяться відомості про міжнародні органі-

зації, спеціалізовані органи та установи Організації Об’єднаних Націй тощо.

"Юридична енциклопедія" оснащена науково-довідковим апаратом, до 

багатьох статей подаються бібліографія, ілюстрації, портрети, карти. Авто-

рами енциклопедії є провідні правознавці та висококваліфіковані юристи-

практики. Серед них — академіки та члени-кореспонденти НАН України, 

Академії правових наук та ін.

Енциклопедію розраховано не лише на професійних юристів — теоретиків 

і практиків, працівників державних правоохоронних органів. Вона адресована 

усім, хто цікавиться питаннями правового регулювання суспільних відносин, 

державного будівництва в Україні.

2004 року за багатотомну фундаментальну наукову працю "Юридична енци-

клопедія" колективу авторів було присуджено Державну премію України в галузі 

науки і техніки (указ Президента України "Про присудження Державних премій 

України в галузі науки і техніки 2004 року" від 9 грудня 2004 № 1458/2004).

"Національний атлас України" випущено у 2007 році. Це комплект видань 

з власне атласу (формат 27,5 × 42 см, обсяг — 440 стор.), додаткового тому з 

умовними позначеннями, легендами та поясненнями до картографічного ма-

теріалу російською та англійською мовами та електронного відповідника цих 

книг на диску з можливістю доповнення та оновлення інформації. Над цим 

безпрецедентним для України виданням, покликаним забезпечити інформа-

ційну підтримку розвитку країни на базі інтеграції досягнень фундаменталь-
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ної науки, працювали фахівці багатьох академічних організацій і наукових 

установ інших відомств.

Наявні практичні напрацювання та узагальненні знання з різних галузей 

наук про природу і суспільство стали для Національної академії наук Украї-

ни підставою ініціювати розроблення такого Атласу ще у 1992 році. У 1997—

2000 рр. виготовлено українсько-англійську електронну версію пілотного про-

екту Атласу (СD "Атлас України").

Розроблення друкованої представницької версії Національного атласу 

України було розпочато відповідно до Указу Президента України від 01.08.2001 

№ 574, постанови Президії НАН України від 28.02.2001 № 55 та Постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 № 2028. На Інститут географії НАН 

України було покладено відповідальність за розробку концепції Атласу, основ-

них теоретичних положень його створення, опрацювання методологічних і 

методичних основ та виконання усього масштабного проекту.

Атлас складено з шести тематичних блоків: загальна характеристика, іс-

торія, природні умови та природні ресурси, населення та людський розвиток, 

економіка, стан природного середовища.

Національний атлас України — це складна інформаційна система, що має 

широке поле для використання та сприятиме виникненню нових ідей і теорій 

у природничих і суспільних науках. Водночас це складник інформаційної бази 

держави, комплексне джерело інформації, придатне для синтезу представ-

лених даних з метою вирішення практичних задач відповідно до сучасних та 

перспективних потреб держави. Це єдина географічна інформаційна база для 

різних напрямів наукової, господарської та соціально-економічної діяльності 

населення, надійний засіб орієнтації споживача у фактичних даних для їхньо-

го подальшого узагальнення, зіставлення та інтерпретації.

Надзвичайну значущість Національного атласу України відмічено на най-

вищому рівні — авторський колектив отримав Державну премію України в га-

лузі науки і техніки (указ Президента Укра-

їни "Про присудження Державних премій 

України в галузі науки і техніки 2009 року" від 

30.11.2009 № 979/2009).

"Енциклопедія сучасної України" (ЕСУ) — 

25-томна алфавітна енциклопедія, що подає 

об’єктивний образ України ХХ століття у всіх 

вимірах. Подібна енциклопедія готується до 

друку в Україні та світі вперше. Це видання 

про Україну, природний потенціал і госпо-

дарський комплекс усіх її регіонів, політичне 

та громадське життя, культуру, науку, мисте-

цтво, спорт тощо.

Видання ЕСУ розпочато у 2001 році на 

виконання рішень Президії НАН України від 

06.12.1995 № 319 "Про участь Національної 
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академії наук України у створенні та виданні Енциклопедії сучасної України" 

та від 05.11.1997 № 374 "Про видання Енциклопедії сучасної України".

До складу редакційної колегії ЕСУ входять відомі в Україні та світі науков-

ці, мистецтвознавці, громадські діячі.

Енциклопедія вміщує статті про всі державні та недержавні навчальні за-

клади, академічні установи, науково-дослідні інститути, про найважливіші 

підприємства різних форм власності. ЕСУ вперше серед видань такого типу 

подає величезний блок статей-персоналій про науковців, митців, акторів, лі-

тераторів, політичних, громадських, державних діячів, спортсменів. В ЕСУ 

представлені статті не лише про громадян України, а й про відомих українців, 

що мешкають поза її межами, а також про іноземців, що досліджують історію, 

культуру, літературу України.

Наведено інформацію про основні місця компактного проживання укра-

їнців поза Україною, про національні меншини в Україні, їхню історію, інсти-

туції, видання, відомих представників.

Багато статей присвячені науковим напрямам і поняттям. Серед авторів 

енциклопедії — провідні фахівці інститутів НАН України, галузевих академій 

та навчальних закладів. Автори та працівники Інституту енциклопедичних 

досліджень НАН України, на який покладено підготовку ЕСУ, провели вели-

чезну роботу з уточнення біографічних даних, увели в історичний і науковий 

обіг значну кількість раніше замовчуваних чи з ідеологічних причин забутих 

імен, подали нове трактування багатьох подій і діяльності деяких інституцій, 

підібрали велику кількість ілюстрацій (світлин, карт, схем, таблиць). Словник 

ЕСУ містить понад 70 000 позицій. Перший том Енциклопедії видруковано у 

2001 році. На сьогодні вийшло 11 томів Енциклопедії, у яких вміщено: 32 622 

статті, 28 733 кольорові та чорно-білі світлини, 134 таблиці та схеми, 196 карт.

"Енциклопедія історії України" (ЕІУ) — десятитомний проект, у межах яко-

го має бути узагальнена та систематизована наявна інформація з вітчизняної 

історії, підсумовані здобутки національної історіографії з метою введення цієї 

надзвичайно важливої інформації в науковий обіг та для використання в на-

вчальному процесі у загальноосвітніх школах і вищих навчальних закладах. Це 

сприятиме поширенню набутого знання, слугуватиме відновленню та форму-

ванню історичної пам’яті громадян України, висвітлюватиме в усій повноті 

понад тисячолітню історію українського народу.

Президія НАН України визначила підготовку і видання "Енциклопедії іс-

торії України" одним із пріоритетних напрямів у розгортанні фундаменталь-

них досліджень у галузі соціальних і гуманітарних наук і доручила виконання 

цього завдання Інституту історії України НАН України (постанова Президії 

НАН України від 20.06.1997 № 219 "Про підготовку фундаментальної "Енци-

клопедії історії України").

Плідна робота істориків упродовж кінця 1990-х — початку 2000-х років 

створила належне підґрунтя для докорінного переосмислення концепції віт-

чизняної історії, подолання стереотипів радянського часу і підготування якісно 

іншого словника ЕІУ порівняно зі словником "Радянської енциклопедії історії 
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України". Під час роботи над словником ЕІУ 

було визначено вагомість подій, персоналій, 

окремих фактів, ретельно відібрано гасла, 

створено "дерево гасел", яке допомогло орі-

єнтуватися щодо обсягу статей, їхньої логіч-

ної підпорядкованості та взаємопов’язаності. 

Корисними в роботі над ЕІУ стали енцикло-

педичні видання української діаспори, зо-

крема, "Енциклопедія українознавства", різ-

номанітні довідкові видання, створені у Пів-

нічній Америці, Австралії, Західній Європі.

Формуючи словник ЕІУ, редакційна ко-

легія прагнула представити всі історичні об-

ласті України, охарактеризувати життя укра-

їнців у Росії, Польщі, Румунії, Словаччині, 

США, Канаді та інших державах, надати 

інформацію про життя національних меншин в Україні, віт чизняних учених, 

діячів культури та мистецтва, навести важливі загальнотеоретичні матеріали з 

різних галузей історичної науки, світової історіографії та політології тощо.

Перший том ЕІУ вийшов у 2003 році. На сьогодні випущено 8 томів, у 

яких вміщено 8580 статей на літери А—П, три схеми, 5967 ілюстрацій, 357 

карт. Усі ці матеріали, подеколи навіть у розгорнутому вигляді, представлені 

у відкритому доступі на веб-ресурсі Інституту історії України НАН України 

(http://www.history.org.ua/?encyclop).

"Словники України". Реалізацію програми "Словники України" — створення 

нового покоління фундаментальних академічних словників та їхніх електрон-

них відповідників для інформаційно-комп’ютерних систем — покладено на 

Національну академію наук України Указом Президента України від 07.08.1999 

№ 967 "Про розвиток національної словникової бази". Дорученням Кабінету 

Міністрів України від 11.10.2000 № 17020/49 було затверджено план-графік 

реалізації завдань, визначених цим указом, а розпорядженням Кабінету Міні-

стрів України від 22.11.2000 № 464-р "Про першочергові завдання із створення 

національної словникової бази" установою-координатором виконання цього 

проекту визначено Український мовно-інформаційний фонд НАН України.

Пізніше Національну словникову базу Українського мовно-інфор ма цій-

ного фонду НАН України включено до Державного реєстру наукових об’єктів, 

що становлять національне надбання (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 11.02.2004 № 73-р "Про віднесення наукових об’єктів до таких, що 

становлять національне надбання"). 

Серед завдань програми створення Національної словникової бази Украї-

ни, окрім порівняно невеликих термінологічних, тлумачних та інших словни-

ків, вирізняються кілька масштабних проектів загальнонаціонального рівня — 

"Український орфографічний словник", що вже витримав дев’ять видань; 

тлумачний "Словник української мови", запланований обсяг якого стано-
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вить 25 томів (випущено поки що два томи, 

готується третій); "Етимологічний словник 

української мови" у 7-ми томах, видання 

якого завершено 2010 року; "Термінологіч-

ний російсько-українсько-анг лійський слов-

ник", укладання якого розпочато нещодав-

но. Здійснюється також підготовка електро-

нних словників з української на англійську, 

французьку, німецьку, іспанську, турецьку, 

усі слов’янські мови. А також здійснюється 

випуск словників для перекладу з вказаних 

іноземних мов на українську. До укладання 

словників залучені фахівці з різних наукових 

установ НАН України: Інституту мовознав-

ства ім. О.О. Потебні, Інституту української 

мови, Видавництва "Наукова думка", а для 

створення сучасних фахових термінологічних словників — також із профіль-

них інститутів з різних галузей науки.

Усі словники з цього проекту не тільки випущені чи готуються до випус-

ку у традиційному, паперовому, варіанті, але й наявні у відкритому доступі на 

Українському лінгвістичному порталі, а деякі випущені й на лазерних дисках.

Тиражі цих видань становлять від 1 до 10 тисяч примірників і безкоштовно 

розсилаються до національних та зарубіжних громадських бібліотек, а також 

бібліотек провідних наукових і навчальних закладів країни, здійснюється і до-

друк тиражу для реалізації у книгарнях.

"Шевченківська енциклопедія" — фундаментальна колективна праця, що 

має стати аналітичним зведенням усіх здобутків минулого і сучасного шевчен-

кознавства на основі широкого спектра культурологічних і літературознавчих 

методик. Завдання проекту — розробка нових світоглядних і творчих аспектів 

літературної та мистецької спадщини Шевченка, розкриття в контексті україн-

ської та світової культури феномену поета і митця, цілісної універсальної осо-

бистості, вироблення і застосування компаративістського, неоміфологічного 

та психоаналітичного підходів до інтерпретації постаті і творчості Т.Г. Шев-

ченка, дослідження генології його поезії та прози, нарації та її суб’єктів. Це 

унікальне видання має всебічно розкрити роль Шевченка не тільки як велико-

го українського, а й загальнослов’янського та світового поета.

Проект розпочато на виконання Указів Президента від 01.08.2000 № 940 

"Про вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка" та від 07.04.2003 № 307 "Про відзна-

чення 190-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка". Тоді було 

заплановано видання енциклопедії у чотирьох томах, однак за період робо-

ти над виданням Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, що є 

координатором проекту, визнав за необхідне збільшення обсягу цього видан-

ня. Специфіка роботи полягає в необхідності залучення авторів з-поза меж 

Інституту літератури, зокрема працівників Національного музею Шевченка, 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту 

мис тецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН 

України, Національного художнього музею України та інших установ, а також 

науковців з Росії, Естонії, Латвії, Польщі, Словенії, Сербії, Казахстану, Рес-

публіки Туркменістан, Республіки Узбекистан і авторів практично з усіх об-

ласних центрів України.

Нині "Шевченківська енциклопедія", відповідно до розпорядження Кабі-

нету Міністрів України від 02.03.2011 № 67-р "Про затвердження плану заходів 

з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та 

150-річчя від дня його перепоховання", складатиметься з шести томів. Сукуп-

ний обсяг їх становитиме близько 600 обліково-видавничих аркушів. 

На сьогодні оригінал-макети чотирьох томів вже підготовлено до дру-

ку в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка HAH України. Перші два томи 

включено до загальнодержавної видавничої програми "Українська книга", яку 

виконує Державний комітет телебачення і радіомовлення України, з метою 

випуску тиражем не менше п’яти тисяч примірників. Видання повинно бути 

завершено до 200-річчя Тараса Шевченка, у 2014 році.

"Франківська енциклопедія". Підготовку п’ятитомної "Франківської енци-

клопедії" розпочато на виконання Указу Президента України від 08.11.2001 

№ 1055 "Про вшанування пам’яті Івана Франка" та постанови Президії НАН 

України від 25.09.2002 № 223 "Про відзначення 150-річчя від дня народження 

Івана Франка". Підготовку видання доручено Львівському відділенню Інсти-

туту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, нещодавно перейменованому 

на Інститут Івана Франка НАН України.

"Франківська енциклопедія", другий після Шевченкової персональний 

ака демічний енциклопедичний проект, дасть змогу всебічно представити тита-

нічну постать Івана Франка як письменника, ученого, мислителя, культурно-

го, громадського та політичного діяча світового рівня у загальноукраїнському, 

слов’янському, загальноєвропейському та світовому контексті. Водночас ця 

енциклопедія крізь призму непересічної постаті Івана Яковича Франка від-
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творить картину літературного, культурного та політичного розвитку України 

ХІХ—ХХ століть.

Енциклопедія вміщуватиме статті, що висвітлюватимуть пов’язані з ім’ям 

Івана Франка події, твори, видання, персоналії української літератури та 

фольклору, твори зарубіжної літератури — їхні переклади та критичне опра-

цювання, здійснені І. Франком, його поезію та прозові художні, у тому числі 

драматичні, твори, окремо розглянуто міфологічні, фольклорні та літературні 

традиційні образи, а також теоретико-літературні аспекти його творчості.

Франківська енциклопедія матиме велике значення для утвердження ду-

ховної культури українського народу, популяризації наших здобутків, для під-

несення престижу українського літературознавства і загалом вітчизняної ака-

демічної науки.

"Історія української літератури". Цей фундаментальний дванадцятитом-

ний проект Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України виконує відпо-

відно до постанов Президії НАН України від 11.06.2003 № 157 "Концептуальні 

принципи і наукові засади нової академічної "Історії української літератури" 

та від 30.06.2006 № 184 "Про підготовку та видання нової академічної "Історії 

української літератури".

Академічна "Історія української літератури" — унікальне, ґрунтовне й 

об’єктивне наукове видання історії літератури в незалежній Україні, що під-

сумовує здобутки минулого та сучасного вітчизняного літературознавства, є 

розробкою нових світоглядних, естетичних і творчих аспектів багатовікової 

літературної спадщини, трактування художньо-естетичних процесів і явищ, 

повернення "забутих" чи вилучених з літературного процесу авторів і творів. 

Заплановано, що кожен з томів, присвячений певному етапу розвитку україн-

ської літератури у загальносвітовому контексті, становитиме близько 50 умов-

них друкованих аркушів.

Зусилля редакційно-видавничої комісії Інституту літератури ім. Т.Г. Шев-

ченка НАН України та авторського колективу проекту спрямовані на ство-

рення фундаментального видання, яке впливатиме на подальший розвиток 

вітчизняного літературознавства, сприятиме формуванню національної іден-

тичності й збереженню духовної культури українського народу, підвищувати-

ме рівень літературознавчої науки в Україні.

На сьогодні, відповідно до затверджених концептуальних принципів і 

наукових засад проекту, підготовлено основний масив статей усіх дванадця-

ти томів, триває наукове редагування й укладання ілюстративного матеріалу. 

Перші два томи вже передані до Видавництва "Наукова думка" НАН Украї-

ни для здійснення редакційно-видавничого опрацювання, виготовлення 

оригінал-макетів і поліграфічного виконання. Сподіваємось, що не пізніше 

як через рік побачить світ перший том першої в Україні академічної історії 

літератури, що базується на узагальненні національного досвіду та продуктив-

них філософсько-естетичних теорій світової науки.

"Енциклопедія міжнародного права" (ЕМП) — тритомне видання, що має 

стати першим на всьому пострадянському просторі систематизованим зведен-
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ням знань про сучасну теорію та практику міжнародного права і місце України 

в системі міжнародного правопорядку.

Підготовка ЕМП здійснюється на виконання доручення прем’єр-міністра 

України В.Ф. Януковича від 09.11.2006 № 44058 та згідно з постановами Пре-

зидії НАН України від 12.10.2005 № 220 "Сучасні проблеми світової безпеки 

(до 60-річчя утворення ООН)" та від 14.06.2006 № 173 "Роль і значення Кон-

ституції України в державотворенні і правотворенні в Україні (до 10-річчя 

прийняття Конституції України)". Організацію робіт покладено на Інститут 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

До складу редакційної колегії та авторського колективу ЕМП залучено 

провідних науковців і практиків у галузі міжнародного права з Міністерства 

закордонних справ України, Академії правових наук України, Інституту між-

народних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, Націо-

нальної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, Львівського університету 

імені Івана Франка та інших вищих навчальних закладів України.

ЕМП складатимуть статті, присвячені поняттям і категоріям теорії з усіх 

галузей та інститутів сучасного міжнародного права, зокрема міжнародно-

пра вової практики України. Буде розкрито поняття, юридичну природу та 

систему міжнародного права, подано характеристику його джерел, суб’єктів 

та основних принципів; виявлено співвідношення міжнародного і внутріш-

нього права; висвітлено питання міжнародно-правового визнання, правонас-

тупництва, відповідальності та санкцій у міжнародному праві. В Енциклопедії 

вміщуватимуться статті з права міжнародних договорів, включаючи договірну 

практику України від часів Київської Русі, права зовнішніх зносин, права між-

народних організацій, міжнародного захисту прав людини, права міжнародної 

безпеки та мирного розв’язання спорів, міжнародного морського, повітряно-

го, космічного, економічного, кримінального, гуманітарного права тощо.

Велика увага буде приділена таким новим для міжнародного права питан-

ням як міжнародно-правова охорона навколишнього середовища та культур-

ної спадщини, міжнародне атомне й інформаційне право.

Окремий блок статей складатиме інформація про основні вітчизняні та за-

рубіжні міжнародно-правові школи та вчення, визначних українських юристів-

міжнародників та дипломатів (Т.Ф. Степанов, Д.І. Каченовський, В.А. Незаби-

товський, А.М. Стоянов, В.П. Даневський, І.І. Івановський, П.Є. Казанський, 

О.О. Ейхельман, М.М. Лозинський, В.Е. Грабар, В.М. Корецький та ін.).

ЕМП сприятиме правовому забезпеченню здійснення зовнішньої полі-

тики України як держави, що лише почала самостійний шлях на міжнарод-

ній арені, де основним регулятором нормальних відносин між державами та 

міжнародними організаціями виступає міжнародне право. Видання тритом-

ної "Енциклопедії міжнародного права" буде корисним і актуальним для на-

шої держави, причому не тільки для науковців, викладачів і студентів, а й для 

вітчизняних дипломатів, працівників зовнішньополітичної сфери, адже без 

глибоких знань сучасної теорії та практики міжнародного права, що лежить в 

основі розвитку міждержавних відносин, неможливо належним чином забез-
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печувати захист національних інтересів 

України на міжнародній арені. Сьогодні 

рукописи двох томів видання підготовле-

но до ре дак ційно-видавничого опрацю-

вання.

"Історія української культури" не виді-

лена як окрема позиція у плані підготов-

ки та випуску видавничої продукції НАН 

України на умовах державного замовлен-

ня, проте такий масштабний енциклопе-

дичний проект безперечно мусить бути 

згаданий у цьому розділі.

П’ятитомна фундаментальна "Історія 

української культури" видається "Нау ко-

вою думкою" на підставі рішень Президії 

НАН України. Ініціатором-ор га ні затором 

та головою редакційної ради проекту є 

президент НАН України академік Б.Є. Патон. Перший том "Історії української 

культури", де вперше в історії нашої держави системно викладено багатовіко-

ву історію української культури, її самобутність і зв’язки з іншими культурами, 

внесок у світову культурну спадщину, а також узагальнено вітчизняні та за-

рубіжні дослідження з історії української культури, побачив світ 2001 року, а 

завершення видання заплановано на 2013 рік. З моменту виходу першого тому 

перелік статей значно доповнено та розширено. Підготовлена наприкінці 

1990-х рр. концепція зазнала істотних змін внаслідок копіткої та наполегливої 

праці величезного авторського колективу, до якого увійшли фахівці установ 

Національної академії наук і вищих навчальних закладів України, зокрема Ін-

ституту археології, Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, Інституту 

історії України, Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди, Інституту мистецтвоз-

навства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Інституту літерату-

ри ім. Т.Г. Шевченка.

У першому томі реконструюється процес первинного залюднення укра-

їнських теренів, висвітлюється життя на українських землях різних етносів, 

досліджуються становлення, розквіт і занепад культури Київської Русі. У дру-

гому — висвітлюється розвиток освіти, мистецтва і літератури, стан наукових 

знань в Україні упродовж ХІІІ — першої половини XVIII ст. Окремі розділи 

присвячено рукописній книзі, виникненню та поширенню друкарства. Оха-

рактеризовано культурно-національне відродження кінця XV — першої поло-

вини XVII ст., розглядаються ренесансні явища в культурному житті і процес 

формування культури бароко. Визначено місце України в міжнародних куль-

турних зв’язках, внесок українського народу в скарбницю світової культури. 

Третій том присвячено еволюції національного культурного процесу в дру-

гій половині XVII — XVIII ст. На широкому історичному тлі висвітлюються 

основ ні формовияви культурно-духовного життя тогочасної України: осві-
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та, мистецтво, література, розвиток гуманітарних, природничих і технічних 

знань, книговидавнича справа, культурно-господарські пріоритети тощо. Ува-

гу зосереджено на питаннях політичної та правової культури, на становленні 

державної та соціальної ідеології, еволюції світогляду й суспільно-політичної 

свідомості як окремих соціальних верств, так і суспільства загалом. Розгляда-

ються внутрішні зв’язки та закономірності українського культурного процесу, 

його місце у всесвітній культурно-історичній цивілізації. У двох книгах чет-

вертого тому "Історії української культури" розкриваються особливості роз-

витку національного мистецтва, науки і освіти в ХІХ ст. В окремих розділах 

висвітлено роль української мови і літератури у формуванні та утвердженні 

культурно-національної ідентичності українства, акцентується значення на-

укових товариств, університетів і музеїв у становленні національної ідеоло-

гії та науки, у плеканні самобутнього культурно-мистецького середовища 

пам’яткоохоронної системи в Україні за умов бездержавності українського 

етносу. Аналізуються художньо-мистецькі та культурно-освітні процеси в 

Украї ні у контексті їхніх зв’язків з європейськими культурними традиціями. 

Часовий проміжок, розглядуваний у завершальному томі "Історії української 

культури", охоплює ХХ — початок ХХІ ст. Том складатиметься з чотирьох книг, 

які вміщуватимуть історичний нарис етапів розвитку української культури від 

початку ХХ ст. до сьогодення, огляд змінюваного протягом десятиліть стану 

української мови, вагомих надбань національного мистецтва та архітектури, 

культурологічний аспект поступу у галузях соціогуманітарних, точних і тех-

нічних наук. Також у виданні зроблена спроба з’ясувати загальнокультурне 

значення національних наукових відкриттів і технічно-цивілізаційних здобут-

ків, викладено відомості з питань збереження, відтворення, функціонування 

й збагачення культурних феноменів і структур. Усі книги містять багато кольо-

рових та чорно-білих ілюстрацій.

НАУКОВІ ВИДАННЯ

Проект "Наукова книга". За напрямом "наукові видання" виконується най-

більш представницький загальноакадемічний видавничий проект — "Наукова 

книга", започаткований ще у 2001 році. Проект розпочато за iнiцiативи НВР 

НАН України та Видавництва "Наукова думка" на виконання відповідного 

рiшення Президiї НАН України з метою упорядкування академічного науко-

вого книговидання, здійснюваного за кошти державного замовлення.

Наукові монографії в межах цього проекту видаються українською та ро-

сійською мовою, реалiзацiя його нині є головним напрямом дiяльностi НВП 

"Видавництво "Наукова думка" НАН України". На теперішній час існує чіткий 

алгоритм формування та функціонування проекту, починаючи від конкурсної 

відбіркової стадії в наукових установах до апробації у видавництві, підготовки 

видання та випуску тиражу.

Обов’язковий тираж видань за проектом "Наукова книга" становить 300 

примірників. Він виготовляється за кошти та на умовах державного замовлення 
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і підлягає безоплатному розповсюдженню для по-

повнення фондів публічних бібліотек, загально-

доступних і спеціалізованих, спеціальних бібліо-

тек (академій наук, науково-дослідних інститутів, 

навчальних закладів, музеїв, підприємств, установ, 

організацій), для забезпечення дипломатичних 

представництв України та українських громад за 

кордоном, культурно-просвітницьких товариств, 

національних меншин та для задоволення інших 

загальнодержавних потреб. Розповсюдження 

здійснюється відповідно до розпоряджень Прези-

дії НАН України. Тобто, у вільному продажі книг, 

виданих за проектом "Наукова книга", практично 

немає. Тільки у випадку, коли автори чи видав-

ництво зацікавлені у збільшенні тиражу та надхо-

дженні книги до мережі книгорозповсюдження, 

вони замовляють за власні кошти виготовлення додаткових примірників.

У 2001 році було випущено лише одну книгу: "Славетний мудрець — скіф 

Анахарсіс" співробітниці Інституту археології НАН України А.С. Русяєвої. На-

ступного, 2002 року, випущено 10 назв книг, підготовлених в наукових устано-

вах Академії. Найбільше назв видань опубліковано у 2006 році — 41. Загалом 

за 2001—2011 рр. випущено 270 назв наукових монографій. Протягом 2012 

року повинні побачити світ ще 28 назв видань (рис. 9).

Як вказано вище, книги за проектом видаються українською та росій-

ською мовами — від 5 до 21 назви кожною мовою щороку (окрім 2001 р.). За 

весь період українською видано дещо менше (46,3 %) книг, ніж російською: 

125 та 145 назв відповідно (рис. 10). 

Виходячи з прогнозних показників бюджетного фінансування та з ураху-

ванням вартості підготовки та випуску наукових видань, НВР НАН України 

щороку визначає можливий обсяг проекту "Наукова книга" у загальній струк-

турі державного замовлення Національної академії наук України на випуск 

видавничої продукції. Цей визначений в обліково-видавничих аркушах об-

сяг розподіляється по відділеннях НАН України у вигляді орієнтовних квот. 

У 2003—2009 рр. на кожне відділення щороку припадало близько 40 обліково-

видавничих аркушів. На кількість назв видань у межах квоти обмежень не 

було: кожне з відділень могло подати будь-яку кількість рукописів, що за фор-

мальними ознаками відповідали типу "книжкове видання".

Однак відділення за кількістю наукових установ і наукових співробітни-

ків, які працюють у цих установах, дуже різні. Тож більшим відділенням, як от 

загальної біології чи фізико-технічних проблем матеріалознавства, виділених 

аркушів постійно бракувало, а менші за чисельністю відділення могли не ви-

користати свою квоту в повному обсязі.

Найменше назв книг опубліковано Відділенням літератури, мови та мис-

тецтвознавства НАН України — 9, найбільше — по 28 — відділеннями наук 

Перше видання за проектом 

"Наукова книга"
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про Землю і фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України. На 

решту відділень припадає від 14 (Відділення ядерної фізики та енергетики 

НАН України) до 23 (Відділення економіки НАН України) назв.

Тож від 2009 року НВР НАН України запровадила іншу схему визначен-

ня квот для окремих відділень. Тепер кількість обліково-видавничих аркушів, 

призначених для відділення, визначається, виходячи з кількості наукових спів-

робітників, які працюють у підпорядкованих йому установах. Це дозволяє вже 

Рис. 9. Кількість назв наукових монографій, опублікованих у межах проекту "Наукова кни-

га" (2001—2012 рр.)

Рис. 10. Монографії, опубліковані у межах проекту "Наукова книга" українською та росій-

ською мовами (2001—2011 рр.)
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на початковому етапі формування плану підготовки та випуску монографій 

за проектом "Наукова книга" істотно знизити необхідність корегування квот і 

запобігти перевантаженню цього плану. Доцільність запровадження такої схе-

ми визначення квот доводить розподіл випущених монографій по відділеннях 

(рис. 11, 12).

2009 року з проекту "Наукова книга" було виокремлено два дочірніх про-

екти: "Наукова книга. Молоді вчені" та "Українська наукова книга іноземною 

мовою".

"Наукова книга. Молоді вчені". Це нова форма підтримки наукової акаде-

мічної молоді, запроваджена у 2009 році за ініціативи НВР НАН України. Від-

повідно до рішення Президії НАН України молоді науковці мають змогу опуб-

лікувати монографію у видавництві "Наукова думка" НАН України на умовах 

державного замовлення. При цьому Видавництво включає до плану тільки 

рекомендовані НВР НАН України рукописи, підготовлені відповідно до його 

технічних вимог. Цю роботу регламентовано розпорядженням Президії НАН 

України від 26.06.2009 № 398 "Про затвердження Порядку включення руко-

Рис. 11. Розподіл обліково-видавничих аркушів по відділеннях з урахуванням кількості 

наукових співробітників у підпорядкованих йому установах (2011 рік, %)



7575Наукові видання

писів видань молодих учених та докторів наук віком до 40 років до проекту 

"Наукова книга".

Подавати роботи до розгляду Науково-видавничої ради НАН України мо-

жуть молоді вчені віком до 35 років (незалежно від посади та наукового ступе-

ня), доктори наук віком до 40 років або молодіжні колективи, що працюють в 

академічних установах. Усі роботи проходять багатоступеневий відбір, отри-

мують ухвалу щодо доцільності випуску від вчених рад відповідних наукових 

установ і від рецензентів.

Після додаткового анонімного рецензування близько 20 % робіт повер-

тається до авторів: вони одержують негативні рецензії та численні поради ре-

цензентів щодо доповнення та покращення наукових праць. Решта робіт вхо-

дить до плану видавництва.

Перші дві книги із цього проекту вийшли у 2010 році: "Політична опози-

ція в Україні та Польщі: порівняльний аналіз" (О.В. Кукуруз, Інститут держави 

і права ім. В.М. Корецького НАН України) та "Львы" и "лисы" украинской по-

литики" (А.О. Зоткін, Інститут соціології НАН України).

Рис. 12. Розподіл монографій, опублікованих у межах проекту "Наукова книга" по 

відділеннях НАН України (2001—2011 рр., %)
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На сьогодні за проектом випущено 17 книг, дві 

з них — це колективні монографії: "Функціональ-

но-дискретний метод роз в’язування оператор-

них рівнянь та його застосування" (В.Б. Василик, 

Д.В. Драгунов, Д.О. Ситник, Інститут математи-

ки НАН України) та "Процессы упорядочения 

сложных систем" (Д.О. Харченко, В.О. Харчен-

ко, А.В. Дворниченко, Інститут прикладної фі-

зики НАН України).

З випущених робіт дванадцять написані 

українською мовою, п’ять — російською (май-

же 29,4 %). Серед загальної кількості книг, ви-

пущених у "Науковій думці", на російськомовні 

видання щороку припадає понад 50 %.

Наукові дослідження всіх напрямів у На-

ціональній академії наук України згруповані по 

трьох секціях: фізико-технічних і математичних 

наук, хімічних і біологічних наук, суспільних і 

гуманітарних наук.

З виданих монографій молодих науковців сім припадає на першу секцію. 

Секція хімічних і біологічних наук представлена двома книгами біологічно-

го спрямування. До суспільних і гуманітарних наук належать вісім видань. За 

планом 2012 року до кінця року буде опубліковано ще три роботи: дві з літера-

турознавства й одна з біології. На жаль, у проекті ще немає видань усіх відді-

лень НАН України (рис. 13).

Слід відзначити прекрасний рівень підготовки робіт авторами: фахово 

підготовлені тексти, ретельно продумані та підібрані ілюстрації, уважність 

Рис. 13. Розподіл монографій, опублікованих у межах проекту "Наукова книга. Молоді вче-

ні" по відділеннях НАН України (2009—2012 рр.)

Перше видання з проекту "На-

укова книга. Молоді вчені"
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до порад рецензентів. А на етапі видавничої 

підготовки — активність і творчий підхід у 

співпраці з редакторами, художниками, вер-

стальниками.

Які ж тематичні групи актуальних питань 

можна виділити, спираючись на наукові моно-

графії молодих учених НАН України? Передов-

сім — питання формування громадянського сус-

пільства, вивчення політичного процесу в Укра-

їні ХХ і ХХІ століть. Також питання, пов’язані 

з розвитком мінерально-сировинної бази нашої 

держави та збереження довкілля. І ще одна гру-

па питань — вивчення світової та української 

літератури як відображення культурних та інте-

лектуальних надбань людства.

"Українська наукова книга іноземною мо-

вою". Цей проект передбачає видання ака-

демічної літератури англійською та іншими 

світовими мовами з метою більш ефективного представлення світовій 

спільноті досягнень вітчизняної науки. В основному переклади іноземною 

мовою готують самі вчені, автори, видавництво здійснює редагування, ви-

готовлення оригінал-макета й тиражування. Насамперед такий проект за-

цікавив тих науковців, які виконують роботи за спільними із зарубіжними 

фахівцями програмами. Книги за цим проектом випускає ВД "Академперіо-

дика" НАН України.

Перша книга з проекту — фундаментальна праця українських астрономів 

"Polarimetric Remote Sensing of Solar System Objects" ("Дистанційне зондування 

об’єктів Сонячної системи поляриметричними засобами") — побачила світ у 

2010 р. і одразу отримала світове визнання: Міжнародна астрономічна акаде-

мія визнала цю працю найкращою книгою року.

2010 року за цим проектом вийшли ще дві книги. Перша — "Scintillation 

detectors and systems of radiation monitoring on their base" ("Сцинтиляційні детек-

тори та системи контролю радіації на їх основі", автори: акад. НАН України 

Б.В. Гриньов, В.Д. Рижиков, акад. НАН України В.П. Семиноженко) — при-

свячена проблемам створення широкого комплексу приладів контролю раді-

аційного стану та пристроїв неруйнівного контролю із застосуванням методу 

цифрової радіографії.

Друга книга — "Mathematical modeling of dynamical processes in the sea-land 

area" ("Математичне моделювання динамічних процесів у зоні море-суша", 

автори: акад. НАН України В.О. Іванов та В.В. Фомін) — презентує спільну 

модель для опису течій, згінно-нагінних коливань, поверхневого хвилювання 

та морфодинамічних процесів у прибережній зоні. Розроблена модель вико-

ристана для гідрометеорологічного забезпечення проектування гідротехніч-

них споруд у прибережній зоні Азово-Чорноморського басейну.

Перше видання з проекту 

"Українська наукова книга 

іноземною мовою"
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У 2011 році побачили світ монографії: "Nanostructured layers and coating 

formed by ion-plasma fluxes in titanum alloys and steels" ("Наноструктурні шари і 

покриття, сформовані іонно-плазменними потоками, в титанових сталях 

і сплавах", автори — акад. НАН України О.М. Івасишин, О.Д. Погребняк, 

С.М. Братушка), "Physico-tecnological aspects of degradation of silicon microwave 

diodes" ("Фізико-технологічні аспекти деградації мікрохвильових діодів", за 

редакцією чл.-кор. НАН України О.Є. Бєляєва), "Tumor hypoxiа in the clinical 

setting" ("Гіпоксія пухлини як клінічна проблема", за редакцією С. Осинського, 

Х. Фрисса та П. Ваупела). Високопрофесійний рівень підготовки останнього 

видання був відзначений міжнародним колективом його авторів та редакто-

рів — працівників Технічного університету Мюнхена й Університетського ме-

дичного центру в Майнці (Німеччина), Шефілдського університету (Велика 

Британія), Університету Східного П’ємонту "Амедео Авогадро" (Італія), Ар-

фуської університетської лікарні (Королівство Данія).

До кінця 2012 року ще п’ять монографій презентуватимуть світу англій-

ської мовою результати наукових досліджень українських учених з різних га-

лузей: "Earth Systems Change over Eastern Europe" ("Зміни земних систем у Схід-

ній Європі", за ред. П.Я. Гройсмана та В.І. Лялька), "Coastal Zone Resources 

Management" ("Природокористування в прибрежній зоні моря", автори: акад. 

НАН України В.О. Іванов, К.М. Ігумнова, І.Є. Тимченко), "Impact: Writing for 

Business, Technology, and Science" ("Стратегії впливу: секрети ділового та фахо-

вого письма", автори: Стівен Деріен, Ольга Ільченко), "Introduction to Probabil-

ity Theory" ("Вступ до теорії імовірності", автор: Г.П. Буцан) та фундаментальна 

праця В.Д. Литвинова "Ukraine: Seeking Its Identity" ("Україна в пошуках своєї 

ідентичності").

"Наукові переклади". Досить тривалий час в Україні не здійснювалися 

пере клади наукових монографій, виданих за кордоном. З метою ознайом-

лення наукової спільноти України з найвидатнішими досягненнями світо-

вої науки Національною академією наук України у 2004 році був започатко-

ваний новий видавничий проект — "Наукові переклади", ініціаторами якого 

виступили НВР НАН України та НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН 

України". Поки що в межах проекту видано дві книги (2006 та 2008 року). Ви-

пуск перекладів зарубіжних книг пов’язаний з питанням одержання дозволу 

на здійснення перекладу і видання, для чого у світі застосовується процедура 

сплати за передання авторського права від одного видавця до іншого. На жаль, 

академічні видавницт ва позбавлені можливості оплачувати такі угоди у межах 

бюджетного фінансування.

Наприкінці 2006 року Видавництво випустило першу книгу з цього про-

екту. Це — "Загальна паразитологія" — переклад з польської мови книги "Zarys 

parazytologii ogolnej", яку в Польщі видано вже тричі. Авторами фундаменталь-

ної праці, побудованої за останньою прийнятою у світі системою тварин, зо-

крема паразитичних, є відомі польські вчені, професори Інституту парази-

тології ім. Вітольда Стефанського Польської Академії Наук та Варшавського 

університету.
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Цікаво, що свого часу значна частина 

польських паразитологів, у тому числі й деякі 

з авторів "Загальної паразитології", проходили 

стажування в Україні, а саме в Інституті зоології 

ім. І.І. Шмальгаузена НАН України — провід-

ній установі у цій галузі. Отже, переклад та нау-

кове редагування здійснили співробітники від-

ділу паразитології цього інституту: переклад — 

Є.К. Харченко, наукове редагування — зав. від-

ділом паразитології, доктор біологічних наук, 

професор В.В. Корнюшин і кандидат біоло-

гічних наук, доктор габілітований Республіки 

Польща В.О. Харченко.

Професор В.В. Корнюшин, знаний у світі 

вчений, написав передмову до українського ви-

дання, де виклав історію розвитку паразитології 

на теренах України (у складі Російської імперії 

та Радянського Союзу), починаючи з XVIII ст. 

і до наших днів, навівши імена та здобутки 

практично усіх вітчизняних учених і тих, хто працював на території України.

"Загальна паразитологія" — це масштабне наукове видання, але водночас 

його можна використовувати як підручник для вишів відповідного спрямуван-

ня та довідник для паразитологів будь-якого профілю (медиків, ветеринарів).

Друга книга, випущена за цим проектом у 2008 році, — переклад з німець-

кої видання "Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті "Україна" 

(1941—1944) у світлі німецьких документів" (автор — Бланка Єржабкова, ви-

дання Українського Вільного Університету в Мюнхені, 1991).

Бланка Єржабкова — педагог, доктор філософії, професор педагогіки 

та історії педагогіки Українського Вільного Університету в Мюнхені. За по-

ходженням чешка, вона з 1968 р. живе в Німеччині. Автор розглянула майже 

недосліджений період в історії української педагогіки — шкільну політику в 

рейхскомісаріаті "Україна" в 1941—1944 рр. на підставі німецьких архівних до-

кументів з федерального архіву Кобленца та військового архіву Фрайнбурга. 

Саме документи з цих архівів, надруковані вперше, є у книзі найціннішим. 

Вони віддзеркалюють плани Третього рейху щодо України: програми народ-

них шкіл, проекти навчальних програм технікумів, розпорядження стосовно 

вищої освіти для українців свідчать про те, що основною метою окупаційної 

влади було використання населення України як робочої сили.

Але навіть за такого ставлення 13 січня 1942 року рейхсміністр з питань 

окупованих східних територій Альфред Розенберг підписав розпоряджен-

ня "Стосовно використання мов у Україні". Згідно з ним, "офіційною мовою 

української адміністрації є українська мова. У школах, які функціонують в об-

ластях, заселених виключно або переважно українцями, навчання здійснюють 

лише українською мовою… Там, де переважна більшість населення розмовляє 

Перше видання з проекту 

"Наукові переклади"
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російською мовою, потрібно поступово сприяти використанню української 

мови як офіційної".

Книга органічно продовжує історію освітянської справи в Україні, розпо-

чату дослідженням Степана Сірополка "Історія освіти в Україні", і розрахована 

не лише на істориків, культурологів, педагогів, а й на широке коло читачів, 

яких цікавить історія України, особливо її маловідомих періодів.

Обидві книги з проекту надійшли до бібліотек університетів України 

та провідних наукових установ, отримали схвальні відгуки від наукової та 

педагогічної громадськості.

На сьогодні дві книги за цим проектом готує і ВД "Академперіодика" НАН 

України. Перша — це переклад з англійської мови книги "Використання кос-

мічного простору" Б. Феєрбахера та Х. Стоевера, випущеної видавництвом 

Springer у 2006 році (подана Інститутом космічних досліджень НАН України та 

ДКА України). Друга — підручник "Квантова механіка" О.С. Давидова, визна-

ний найкращим у світі: він перекладений багатьма мовами, лише у Німеччині 

витримав дев’ять видань. Переклад з російської мови, до речі, з одинадцятого 

видання, виконано в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН 

України під керівництвом академіка НАН України В.М. Локтєва.

"Наука для всіх". Справжньою родзинкою діяльності НВР НАН України та й 

усієї видавничої діяльності Академії наук є науково-популярна книжкова серія 

"Наука для всіх", покликана у доступній популярній формі ознайомлювати чи-

тачів із видатними досягненнями науки в різних галузях. Це необхідна для роз-

витку сучасного суспільства форма надання інформації про актуальні проблеми 

та досягнення сучасної науки. У межах цього проекту здійснюється видання 

науково-популярних книг, присвячених цікавим питанням науки, історичним 

аспектам її розвитку тощо. Читацька аудиторія 

проекту широка: учні старших класів загально-

освітніх шкіл, студенти, аспіранти, науковці.

Цей другий за часом започаткування ака-

демічний видавничий проект було розпочато 

2004 року. Ідея випуску серії "Наука для всіх" як 

важливого кроку до відродження в країні жанру 

науково-популярної літератури належить го-

лові Науково-видавничої ради академіку НАН 

Украї ни Я.С. Яцківу.

Вирішальним у цій справі було знайти ав-

торів, спроможних на високому науковому та 

художньому рівнях, у доступній для нефахівця 

формі популяризувати науку, оскільки затяжна 

криза 1990-х сильно пригнітила бажання на-

уковців писати книжки як суто наукові, так і 

науково-популярні. 

Тому перші дві книги проекту були переви-

даннями вже відомих творів, які свого часу ста-

Перше видання з проекту 

"Наука для всіх"
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ли бестселерами: "Ботанічні зошити або дванадцять подорожей у світ рослин" 

(автори — акад. НАН України К.М. Ситник, В.С. Галузинська) та "Радиоволны 

рассказывают о Вселенной" (автори — С.Я. Брауде, В.М. Конторович). 

Після випуску цих книг до Видавничого дому "Академперіодика" НАН 

України, який опікується виданням академічної науково-популярної літера-

тури, почали надходити пропозиції від працівників Академії, готових надати 

рукописи. Усі книги з серії так само, як і наукова література, проходять роз-

гляд на вчених радах наукових установ та на бюро відділень НАН України,  

підлягають обов’язковому рецензуванню, науковому і літературному реда-

гуванню. Над створенням оригінал-макетів спільно з авторами працюють 

найкращі фахівці ВД "Академперіодика" — технічні редактори, художники, 

макетувальники.

На сьогодні серія нараховує 11 книжок, присвячених актуальним питан-

ням хімії, астрономії, геології, екології тощо. Окрім двох названих вище це:

2006 року — "Вітаміни в здоров’ї людини" (Ю.М. Пархоменко, Г.В. Дон-

ченко, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України);

"Про хіміків" (Г.О. Ковтун, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН 

України);

"От Урала до Карпат" (І.К. Латиш, Інститут геохімії, мінералогії та рудо-

утворення ім. М.П. Семененка НАН України);

2007 року — "Хіміки жартують" (Г.О. Ковтун, Інститут біоорганічної хімії 

та нафтохімії НАН України);

"Місячна одіссея" (кол. авт., за ред. Я.С. Яцківа, Головна астрономічна об-

серваторія НАН України);

2008 — "Сергій Виноградський — передовий мікробіолог світу" (Є. Рос-

лицький, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН 

України);

"Чорноморські береги України" (Ю.П. Зайцев, Інститут біології південних 

морів ім. О.О. Ковалевського НАН України);

2009 — "Місяць на небі…" (В.С. Кислюк, Головна астрономічна обсерва-

торія НАН України);

2010 — "Геологія і ми" (І.К. Латиш, І.О. Падалка, Інститут геохімії, мінера-

логії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України).

На сьогодні до НВР НАН України надійшло ще кілька цікавих рукописів, 

серед них, нарешті, і гуманітарні видання. Тож маємо сподівання, що Ака-

демія і надалі братиме участь у створенні високоякісної науково-популярної 

літератури.

Програма підтримки журналів Національної академії наук України. Цю 

Програму затверджено розпорядженням Президії НАН України від 04.02.2009 

№ 50 "Про затвердження Програми підтримки журналів Національної акаде-

мії наук України".

Випуск періодичних видань частково здійснюється за Програмою підтрим-

ки журналів НАН України, започаткованою за iнiцiативи НВР НАН Украї ни 

у 2004 р. з метою пiдтримки високого рейтингу вітчизняних публiкацiй у свiтi. 
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Журнали, випуск яких здійснює 

Видавничий дім "Академперіо-

дика" за Програмою підтримки 

журналів НАН України
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За цією Програмою здiйснюється тиражування категорій журналів НАН Укра-

їни: журнали, що перевидаються англійською мовою, журнали гуманітарного 

профілю, журнали, спрямовані на висвітлення ролі фундаментальної науки у 

впровадженні iнновацiйних моделей розвитку в Україні. 

З 2009 р. в межах Програми підтримки наукових журналів НАН України 

було запропоновано новий вид робіт — за кошти державного замовлення ви-

конується не тільки тиражування, але й виготовлення шаблонів журналів та 

оригінал-макетів окремих номерів. Таким чином, фахівці ВД "Академперіо-

дика" здійснюватимуть художньо-редакційні роботи та технічне редагуван-

ня частини наукових журналів НАН України, що позитивно позначиться на 

якості оригінал-макетів та сприятиме формуванню єдиного стилю академіч-

ного наукового періодичного видання.

У 2012 році за Програмою видається 24 журнали, для чотирьох з них готу-

ються оригінал-макети. Це майже 140 номерів загальним тиражем більш ніж 

20 тис. примірників.







авданням Науково-видавничої ради НАН України є контро-

лювання та різнобічне сприяння ефективному розвиткові 

видавничої справи Академії. Виконання завдання пов’язане 

не тільки з веденням моніторингу, оприлюдненням його ре-

зультатів, контролюванням дотримання законодавчих і нор-

мативних вимог. Воно охоплює й формування прогнозів, ре-

комендацій, методичних документів, напрацювання засад 

уніфікації видавничої продукції НАН України.

Такі роботи вимагають участі кваліфікованих наукових 

працівників, обізнаних із різними аспектами видавничої ді-

яльності в Академії, Україні, світі. Тому у 2005 році Прези-

дією НАН України прийнято рішення про створення групи 

науково-методичного забезпечення видавничої діяльності 

НАН України. Група підпорядкована Науково-видавничій 

раді НАН України та входить до структури Видавничого дому 

"Академперіодика" НАН України.

Група забезпечує поточну роботу НВР НАН України, по-

в’язану із виконанням доручень Уряду країни та керівництва 

Академії. Завданнями групи, зокрема, є підготовка пропози-

цій до проектів законодавчих і нормативних документів і спів-

праця з відповідних питань з органами виконавчої влади.

Значна частина нормативно-методичних напрацювань 

гру пи пов’язана з державним замовленням. Державне замов-

лення на підготовку та випуск видавничої продукції НАН Ук-

раїни як одна з форм організації набула істотного значення 

у 2002 році. У його межах здійснюється не тільки програма 

підтримки наукових журналів НАН України, а й виконання 

загальноакадемічних енциклопедичних проектів — "Енцик-

лопедія історії України", "Енциклопедія сучасної України", 

"Енциклопедія міжнародного права" та інших, а також за-

безпечується діяльність Видавництва "Наукова думка" НАН 

України та ВД "Академперіодика" НАН України.

Постійно триває робота над підготовкою академічних 

нормативно-методичних документів, формуванням статис-

З
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тичних й аналітичних матеріалів, укладанням каталогів книжкових і періодич-

них видань НАН України. Здійснюється методичний супровід реєстрацій/пе-

ререєстрацій періодичних видань Академії та її установ, робота з Книжковою 

палатою України, також надаються роз’яснення з питань користування гри-

фом НАН України та кодами ISBN і надання цих кодів виданням академічних 

установ. Продовжується робота з удосконалення та наповнення веб-ресурсів 

НВР НАН України і Ради з книговидання (РКВ) при МААН, методично-

інформаційної підтримки передплатного агентства "Укрінформнаука", ство-

реного на виконання рішення РКВ при МААН.

Крім того, співробітники групи опрацьовують річні звіти наукових уста-

нов НАН України у частині "Видавнича діяльність" і готують відповідну ана-

літичну довідку до загального щорічного звіту Академії, подають необхідні до-

відкові, аналітичні та статистичні матеріали до органів виконавчої влади.

ЗОВНІШНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, 
СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Науково-видавнича рада НАН України відповідно до покладених на неї 

обов’язків і доручень Президії та президента НАН України завжди була одним 

з учасників загальнодержавного нормотворчого процесу у царині видавничої 

справи. Фахівці з Академії повсякчас залучалися до укладання документів, 

покликаних сприяти підвищенню ефективності функціонування видавничої 

галузі в країні.

Протягом останнього десятиріччя, у період поступового формування за-

конодавчих засад державного замовлення, здійснення державних закупівель, 

у тому числі у сфері книговидання та книгорозповсюдження, були ретельно 

розглянуті й опрацьовані відповідні концепції програм, проекти Указів Пре-

зидента України та рішень Кабінету Міністрів України. Внесення до цих до-

кументів деяких важливих для всіх вітчизняних наукових установ пунктів здій-

снено за пропозиціями Національної академії наук України.

Серед цих документів: "Концепція державної цільової програми популя-

ризації вітчизняної книговидавничої продукції на 2008—2012 роки", плани за-

ходів "зі створення сприятливих умов розвитку вітчизняного книговидання та 

книгорозповсюдження" і "щодо створення сприятливих умов для підтримки 

української книговидавничої справи та читання", постанови Кабінету Міні-

стрів України "Про сприяння розвитку книговидавничої справи в Україні", 

"Про затвердження Положення про державне замовлення у сфері видавничої 

справи" та багато інших.

НАН України ініціювала розгляд на найвищому рівні питання про ста-

тус редакційних працівників наукових видавництв та інших наукових установ, 

брала участь в опрацюванні Закону України про підтримку вітчизняного кни-

говидання, документів, необхідних для реалізації державних програм щодо 

підтримки книговидання, популяризації видавничої продукції та читання, 

продажу випущеної науковими установами літератури тощо.
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Зупинимось детальніше лише на одному, найсвіжішому, документі — поста-

нові Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 № 850 "Про затвердження Порядку 

формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її розпо-

всюдження". Робота над ним тривала понад чотири роки: постійне експертування, 

погодження, численні наради з представниками органів виконавчої влади. До 

того ж його ухвалення вимагало прийняття й інших нормативних документів. 

Початковим кроком стало прийняття Закону України "Про внесення змін 

до деяких Законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої 

продукції на умовах державного замовлення", що мав на меті розширення й 

удосконалення засад функціонування державного замовлення на випуск ви-

давничої продукції з урахуванням специфіки наукового книговидання, а та-

кож упорядкування книгорозповсюдження — одного з найгостріших питань 

видавничої галузі в Україні. Так, розповсюдження видань, випущених на умо-

вах державного замовлення, до останнього часу не було унормовано належ-

ним чином.

Закладені у цьому Законі позитивні новації були нещодавно впроваджені 

у вигляді "Порядку формування державного замовлення на випуск видавничої 

продукції та її розповсюдження", затвердженого зазначеною постановою Ка-

бінету Міністрів України.

Порядок визначає механізм формування державного замовлення на ви-

пуск видавничої продукції та її розповсюдження з метою визначення основ-

них його організаційних та економічних засад формування замовлення, ре-

гулювання взаємовідносин між замовниками та виконавцями, забезпечення 

прозорого механізму формування якісного та змістовного наповнення асор-

тименту вітчизняної видавничої продукції, сприяння створенню позитивного 

міжнародного іміджу держави, визначає перелік потенційних одержувачів ви-

дань, підготовлених і випущених на умовах державного замовлення.

Надзвичайно важливо, що у Порядку враховано рекомендації Національ-

ної академії наук України щодо урівнювання у правах державних замовників — 

головних розпорядників бюджетних коштів. Раніше тільки органи виконавчої 

влади могли встановлювати нормативи рентабельності виробництва видавни-

чої продукції на умовах державного замовлення (не більше 15 %) та виділення 

коштів на доставляння видавничої продукції до споживачів (не більше 5 %). 

Наукові установи, що виконували державне замовлення на підготовку та ви-

пуск видавничої продукції, цього права не мали.

Відтепер на підставі цієї постанови не тільки НАН України, а й національ-

ні галузеві академії наук України та інші державні замовники — головні розпо-

рядники бюджетних коштів, які не є органами виконавчої влади, також можуть 

встановлювати відповідні нормативи рентабельності виробництва і виділяти 

необхідні кошти на доставляння споживачам власної видавничої продукції, 

замовленої державою. Це дасть змогу осучаснювати власне поліграфічне ви-

робництво й істотно розширити перелік одержувачів видань, включити до 

цього переліку зацікавлені наукові установи національних галузевих академій 

наук, інші установи та організації.
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Вагомим пунктом Порядку, внесеним також за пропозицією НАН Укра-

їни, є надання видавцеві права на виготовлення за власні кошти додаткового 

тиражу видання у паперовому чи електронному вигляді з метою реалізації че-

рез книготорговельну мережу після виготовлення й безоплатного розповсюд-

ження тиражу, замовленого державою.

Затверджений Порядок вимагає внесення відповідних змін до внутріш-

ніх розпорядних документів Академії щодо підготовки та випуску видавничої 

продукції НАН України на умовах державного замовлення, він також був од-

разу взятий до роботи національними галузевими академіями наук України. 

Так, Рада президентів академій наук України на засіданні 06.10.2012 розгля-

нула питання впровадження цього Порядку у практику роботи та дотримання 

його вимог і ухвалила рішення щодо створення робочої групи з представників 

Національної та національних галузевих академій наук для визначення засад 

співпраці й укладання переліку наукових установ, які можуть бути зацікавле-

ні в одержанні наукової видавничої продукції відповідно до тематики їхньої 

роботи. Створення робочої групи й організацію подальшої роботи доручено 

Науково-видавничій раді НАН України.

ВНУТРІШНІ РОЗПОРЯДНІ ДОКУМЕНТИ 
З ПИТАНЬ УНОРМУВАННЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ 

НАН УКРАЇНИ

Видавнича справа Національної академії наук України — важлива комп-

лексна частина роботи наукових установ. Видавнича продукція як спосіб опри-

люднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень є дотичною 

до надзвичайно багатьох сфер наукового життя: від оформлення результатів і 

засвідчення авторського права до популяризації наукових здобутків і поши-

рення наукового світогляду. Стрімкий розвиток інформаційних технологій, 

реформування законодав чих засад функціонування книговидання та книго-

розповсюдження, зміна переважних типів і видів видавничої продукції при-

зводять до необхідності створення й удосконалення внутрішніх академічних 

розпорядних документів щодо організації видавничої діяльності.

Виконуючи свої основні завдання, НВР НАН України та група науково-

методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України постійно здій-

снюють аналіз стану правової бази наукового видання, інформують наукові 

установи про врахування змін, упровадження нових правил або організацій-

них засад роботи, готують рекомендації щодо удосконалення системи акаде-

мічного видавничого процесу.

Більшість напрацьованих результатів стають основою розпорядних до-

кументів, затверджених постановами чи розпорядженнями Президії НАН 

України. Так, протягом досліджуваного десятиріччя на розгляд Президії НАН 

України НВР НАН України було представлено проекти 623 документів (станом 

на 10.10.2012): 155 проектів постанов Президії НАН України та 468 розпоря-

джень. Усі ці документи були ухвалені Президією НАН України практично без 
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зауважень. Серед них: "Про стан та перспективи розвитку видавничої діяльнос-

ті Національної академії наук України", "Положення про періодичне видання 

Національної академії наук України", "Положення про випуск Національною 

академією наук України друкованої продукції за державним замовленням", 

"Положення про книжкову серію Національної академії наук України", "По-

рядок подання і опрацювання рукописів видань для випуску на умовах держав-

ного замовлення", "Програма підтримки журналів Національної академії наук 

України", "Порядок включення рукописів видань молодих учених та докторів 

наук віком до 40 років до проекту "Наукова книга", "Про видання вибраних 

праць дійсних членів (академіків) НАН України" та багато інших.

Наприклад, із залученням працівників Національної бібліотеки України 

імені В.І. Вернадського та Львівської національної наукової бібліотеки іме-

ні Василя Стефаника з метою унормування питання щодо одержання контр-

ольного примірника було підготовлено Порядок доставляння контрольних 

примірників видавничої продукції установами НАН України, ухвалений 

Президією НАН України (постанова від 21.04.2010 № 118 "Про доставлян-

ня обов’язкових примірників видань"). Скарги на невиконання установами 

НАН України Закону України "Про обов’язковий примірник документів" та 

постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608 "Про порядок до-

ставляння обов’язкових контрольних примірників документів" надходили до 

НАН України не тільки від академічних бібліотек, а й від інших бібліотек та 

Книжкової палати України імені Івана Федорова.

Спільно з академічними бібліотеками група науково-методичного забез-

печення видавничої діяльності НАН України вивчила питання щодо надання 

науковими установами контрольних примірників книжкових і періодичних 

видань протягом 2009 та 2010 рр. і визнала стан забезпечення ними незадо-

вільним. Зазначені академічні бібліотеки, що входять до переліку одержувачів 

обов’язкового контрольного примірника видань на підставі постанови КМУ 

від 10.05.2002 № 608, та НВР НАН України одержують щороку близько 50 % 

назв випущеної академічними установами книжкової та періодичної продук-

ції. Дещо менша кількість назв академічних видань надходить до Книжкової 

палати України імені Івана Федорова — цю інформацію було надано у відпо-

відь на офіційний запит.

Водночас видавництва НАН України забезпечують доставляння обо в’яз-

кових контрольних примірників випущених ними видань, як книжкових, так 

і періодичних, до мінімально необхідної кількості органів влади та державних 

бібліотек. Ще деякі бібліотеки, у тому числі й вищих навчальних закладів, мо-

жуть бути враховані у розпорядженнях Президії НАН України про безоплат-

ний розподіл тиражу видань, випущених на умовах державного замовлення 

НАН України.

Результати проведеної роботи стали основою формування порядку до-

ставляння обов’язкових контрольних примірників, у якому викладені підста-

ви, обґрунтування й роз’яснення механізму доставляння нових видань, окрес-

лено принципи формування переліку установ-одержувачів, визначено засади 
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контролю тощо. Для наукових установ НАН України, що постійно не надсила-

ють контрольних примірників, запропоновано шляхи усунення порушень.

Одним з цікавих прикладів документу, підготовленого працівниками гру-

пи науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України 

є методичні рекомендації щодо складання річного звіту наукової установи у 

частині "Видавнича діяльність". Ці рекомендації не тільки частково включені 

до відповідної академічної інструкції: детально роз’яснені та проілюстровані 

поради щодо укладання звіту для спрощення роботи підзвітних установ по-

стійно представлені на порталі "Наукові публікації та видавнича діяльність 

НАН України".

Важливим етапом в унормуванні академічного книговидання стало "По-

ложення про книжкові серії Національної академії наук України", розроблене 

НВР НАН України і затверджене постановою Президії НАН України у 2006 

році (від 14.06.2006 № 171 "Про затвердження Положення про книжкову серію 

Національної академії наук України"). Положення встановлює порядок запо-

чаткування, реєстрації, видання, реорганізації та припинення випуску книж-

кових серій Національної академії наук України.

Книжкові серії — традиційний вид книговидання та форма організації 

науково-видавничої діяльності в Академії, вони не втратили своєї актуаль-

ності і сьогодні. Книги у серії (монографічні чи складені твори) мають бути 

концептуально і тематично поєднаними, що дозволяє випускати їх під загаль-

ною назвою. Отже, не відбувається розпорошення взаємопов’язаних видань 

по окремих "полицях" у бібліотечних фондах, що істотно спрощує пошук ін-

формації. Книжкова серія, на відміну від періодичного видання, не має чіткої 

періодизації, у ній не регламентовані склад і обсяг окремих книг, вона не по-

требує реєстрації як друкований засіб масової інформації. У межах серій мо-

жуть бути опубліковані монографії або збірники наукових праць, відповідно 

до потреб установи-видавця може здійснюватись видання наукової, довідко-

вої, енциклопедичної, науково-популярної літератури, словників тощо.

Зважаючи на зручність і популярність такої форми систематизації науко-

вих видань і з метою заохочення працівників наукових установ до розробки 

концепцій спеціалізованих книжкових серій, НВР НАН України запропону-

вала запровадити їхню реєстрацію. Основою до такого підходу слугувала Ін-

струкція про надання міжнародного стандартного книжкового коду (ISBN), 

яка вимагає надання кожній книжковій серії додаткового номера — серійно-

го, що має бути зазначений на кожному випуску з серії перед індивідуальним 

книжковим кодом конкретного випуску. Принагідно зазначимо, що Книж-

кова палата України імені Івана Федорова аналогічної реєстрації книжкових 

серій в обов’язковому порядку не здійснює, проте позитивно оцінила нашу 

ініціативу.

Книжкова серія НАН України — неперіодичне книжкове видання одно-

типного оформлення, яке вміщує сукупність томів, об’єднаних спільним за-

думом, тематикою, цільовим або читацьким призначенням, що виходять під 

загальною назвою й започатковані за ініціативи Національної академії наук 
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України, відділень НАН України, наукових 

установ і регіональних наукових центрів 

НАН України. Серія складається з нумерова-

них або датованих випусків, може бути від-

критою — з невизначеною кількістю випус-

ків і тривалістю виходу (продовжувана) або 

закритою — обмеженою певним проміжком 

часу або кількістю випусків (бібліотека).

Відповідно до Положення кожна ус-

та нова-видавець зобов’язана одержати на 

власні серії паспорти книжкових серій та у 

процесі видання заповнювати додатки до 

них, фіксуючи таким чином інформацію про 

кожний черговий випуск. 

За предметно-тематичними ознаками 

книжкові серії поділяють на три категорії: 

загальнонаукову, галузеву та вузькоспеці-

альну. Важливими параметрами серії є вид, 

структура, особливості оформлення, про-

грамні цілі, передбачувана читацька аудито-

рія та концепція.

На сьогодні в НАН України зареєстровано та функціонує 46 книжкових 

серій. Серед них чотири загальнонаукових, 14 галузевих та 28 вузькоспеціаль-

них. Рік започаткування серії фіксується за виходом першого випуску, а не за 

датою паспортизації: від 1956 (серія "Фауна України") до 2012 рр. (серія "На-

укові студії ІМФЕ"). В межах книжкових серій НАН України випущено зага-

лом понад 400 найменувань книг.

Одна книжкова серія-бібліотека — довідкове видання "Україна: хроніка 

ХХ століття" — вже завершена. Цей великий дослідницький проект присвя-

чений виявленню найбільш значимих фактів за кожний день ХХ століття в 

основ них сферах життя: політичного, громадянського, культурного, еконо-

мічного, релігійного, повсякденного.

За шість років, що минули від запровадження паспортизації, 12 продов-

жуваних серій змінили статус і стали періодичними виданнями — збірниками 

наукових праць установ НАН України.

І останній приклад — надзвичайно важливі документи, якими враховано 

зміни, що відбулися в законодавстві України в частині функціонування дер-

жавного замовлення на підготовку та випуск видавничої продукції. Згадані 

вище Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо вдо-

сконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного за-

мовлення" та постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 № 850 "Про 

затвердження Порядку формування державного замовлення на випуск ви-

давничої продукції та її розповсюдження" призвели до необхідності внесення 

змін до деяких розпорядних документів Президії НАН України.
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Згідно з новим Порядком НВР НАН України як представник державного 

замовника не може рекомендувати видавництвам роботи (рукописи) з метою 

включення до планів. Натомість НВР НАН України може виступати як Екс-

пертна рада і вибирати серед пропозицій видавництв ті, що будуть профінан-

совані за рахунок державного замовлення після проведення процедури заку-

півлі в одного виконавця.

З наступного року подавати готові рукописи до видавництв повинні бу-

дуть відділення НАН України, а не НВР НАН України, яка виконуватиме екс-

пертизу поданих видавництвами пропозицій (можливо, шляхом здійснення 

вибіркового додаткового рецензування рукописів). Це, у свою чергу, підвищує 

роль відділень НАН України у відборі рукописів, рекомендованих до плану, 

вимагає більш ретельного розгляду робіт у відділеннях. Адже до сьогодні, не 

зважаючи на численні зауваження з боку НВР НАН України, досить часто від-

ділення рекомендують до друку не остаточні варіанти рукописів, не готові ро-

боти або такі, що значною мірою дублюють випущені раніше.

Упровадження нового Порядку вимагає внесення змін до академічних 

нормативних документів щодо випуску видавничої продукції НАН України за 

державним замовленням, а фактично — повної зміни відповідного Положення 

про випуск Національною академією наук України друкованої продукції за дер-

жавним замовленням, затвердженого розпорядженням Президії НАН України 

від 19.03.2012 № 171, та внесення деяких змін до Порядку подання і опрацю-

вання рукописів видань для випуску на умовах державного замовлення, затвер-

дженого розпорядженням Президії НАН України від 12.02.2009 № 81.

На виконання постанови Президії НАН України від 26.09.2012 № 190 "Пpо 

Порядок формування державного замовлення на випуск видавничої продукції 

та її розповсюдження (постанова Кабміну України від 12.09.2012 № 850)" гру-

пою науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН Украї-

ни було підготовлено документи, що набудуть чинності 01.01.2013. Це нове 

Положення про порядок формування державного замовлення на підготовку 

та випуск видавничої продукції Національної академії наук України та новий 

Порядок подання і опрацювання рукописів видань для підготовки та випуску 

на умовах державного замовлення (розпорядження Президії НАН України від 

10.10.2012 № 623 та від 10.10.2012 № 624 відповідно). 

Положення встановлює порядок формування державного замовлення на 

підготовку та випуск видавничої продукції Національної академії наук Украї-

ни і регулює відносини Національної академії наук України як державного 

замовника — головного розпорядника бюджетних коштів з установами НАН 

України — виконавцями державного замовлення на випуск видавничої про-

дукції для державних потреб. Порядок спрямований на регулювання здій-

снення Національною академією наук України на умовах державного замов-

лення щорічної підготовки та випуску видавничої продукції, підготовленої і 

рекомендованої установами НАН України, визначає вимоги до рукописів та 

умови включення їх до проектів планів, а також механізм подання, розгляду, 

відхилення, роботи з рукописами.
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КОРПОРАТИВНИЙ ВЕБ-РЕСУРС 
НАУКОВО-ВИДАВНИЧОЇ РАДИ НАН УКРАЇНИ 

"НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ І ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ" 
(www.publications.nas.gov.ua)

Корпоративний портал Науково-видавничої ради НАН України — "На-

укові публікації і видавнича діяльність" (www.publications.nas.gov.ua) — є од-

нією з базових веб-інфраструктур з інформатизації науково-організаційної 

та координаційної діяльності Національної академії наук України. Макетний 

зразок цього інформаційного ресурсу було розроблено і впроваджено групою 

науково-методичного забезпечення видавничої діяльності та Центром прак-

тичної інформатики НАН України у 2007 році. Від того часу триває постійне 

оновлення та наповнення ресурсу, а корегування структури і змісту здійсню-

ється з урахуванням запитів користувачів.

На сьогодні ресурс містить сім структурованих розділів: "Науково-

видавнича рада", "Питання", "Нормативні акти", "Книжкові видання", "Періо-

дичні видання", "Показники", "Про портал".

Постійно оновлювана стрічка новин надає користувачам інформацію про 

випуск нових книжкових видань НАН України, актуальні події, конкурси, ви-

ставки, наради, семінари, упровадження нормативних документів, що стосу-

ються видавничої справи Академії та України.

На головній сторінці також містяться повнотекстові версії окремих випус-

ків книжкової серії "Наука України у світовому інформаційному просторі".

Розділ "Науково-видавнича рада" містить сторінки з інформацією про 

склад НВР НАН України, групи науково-методичного забезпечення видав-

ничої діяльності НАН України, про академічні видавництва "Наукова думка" 

Головна сторінка веб-ресурсу НВР НАН України
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та ВД "Академперіодика", Корпорацію "Академкнига" НАН України, перед-

платне агентство "Укрінформнаука", а також тексти звітів про видавничу ді-

яльність Академії, починаючи від 1999 року.

Постійно актуалізуються та розширюються розділи "Питання" й "Нор-

мативні акти". Вони сформовані на підставі запитань, з якими найчастіше 

звертаються до НВР НАН України працівники редакційно-видавничих під-

розділів наукових установ Академії. Це передовсім питання стосовно чинного 

законодавства у царині видавничої справи, академічних розпорядних доку-

ментів щодо науково-видавничої діяльності установ, питання про викорис-

тання грифу "Національна академія наук України", розсилання обов’язкових 

контрольних примірників видань, одержання міжнародних кодів книжкових 

та періодичних видань, розповсюдження наукової літератури. Тут вміщені не 

тільки роз’яснення з цих та багатьох інших питань, а й нормативні докумен-

ти та посилання на інформаційні ресурси інших установ, до компетенції яких 

належать окремі питання (Міністерства юстиції України, Книжкової палати 

України імені Івана Федорова та ін.).

Блок "Книжкові видання", де вміщено інформацію з щорічних аното-

ваних каталогів книжкових видань, складається на сьогодні майже з дев’яти 

тисяч сторінок і детально описаний у першому розділі цієї книги. Зазначимо 

тут лише, що з картки видання користувач може одержати інформацію щодо 

авторів, редакторів, перекладачів видання, установ-видавців, виду, мови, фор-

мату й обсягу видання, побачити обкладинку та прочитати коротку анотацію 

українською та російською або англійською мовами.

Орієнтовний розподіл запитів за тематикою дає змогу побачити, що най-

більше цікавлять користувачів навчальна література і словники, однак значне 

зацікавлення викликають також нормативні документи, наукові та періодичні 

видання (табл. 4).

Розділ "Періодичні видання" є каталогом журналів і збірників наукових 

праць, що їх видають установи НАН України. Він містить загальну інформацію 

про видання, посилання на його власну сторінку у мережі Інтернет. Актуалі-

Таблиця 4

Розподіл запитів за видами видавничої продукції
(у відсотках від загальної кількості звернень протягом кожного місяця)

Вид видавничої 

продукції

Вересень 

2009

Грудень 

2009

Лютий 

2010

Грудень 

2010

Грудень 

2011

Жовтень 

2012

Навчальна література 33 29 24 27 29 28

Словники 17 21 34 24 17 13

Наукові видання 22 14 10 12 10 11

Періодичні видання 8 19 12 13 16 18

Довідкова література 16 9 8 9 10 9

Нормативні документи 4 8 11 13 15 18

Художня література   1 2 3 3
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зація інформації про періодичні 

видання відбувається на підста-

ві звернень членів редакційних 

колегій, працівників редакцій та 

відповідних постанов Президії 

НАН України щодо започатку-

вання нових видань, зміни їхніх 

назв та затвердження головних 

редакторів.

На сторінці "Про портал" 

стисло викладені основні засади 

створення та функціонування 

веб-ресурсу, концепція форму-

вання та покрокові завдання, 

спрямовані на його подальше 

удосконалення. Адже цей кор-

поративний інформаційний ре-

сурс покликаний ознайомлюва-

ти широку аудиторію користу-

вачів мережі Інтернет з результатами діяльності Національної академії наук 

України, представлений у вигляді різноманітної видавничої продукції. Про 

функціональність і не обхідність подальшого розвит ку ресурсу "Наукові публі-

кації та видавнича діяльність" як інформаційного порталу свідчать результати 

вивчення параметрів його відвідування користувачами. Лічильник відвідувань 

показує, що у другому півріччі 2010 року ресурс відвідало близько 130 тисяч 

користувачів, здійснивши понад 200 тисяч звернень до окремих сторінок. За 

один день сайт у середньому відвідувало у 2009—2010 рр. до 900 користувачів 

(рис. 14), на ресурсі працюють щодня близько 25 осіб.

Цікаво, що до нашого ресурсу користувачі досить рівномірно зверталися 

протягом усього тижня, він не є чисто "робочим", що непрямо свідчить про 

активне користування ним студентської аудиторії.

Протягом 2011—2012 рр. дещо змінився розподіл звернень по днях тижня: 

близько 65 % припадає на понеділок — середу і лише 20 % — на суботу та неділю.

З території України до ресурсу надходило 94 % звернень протягом 2009—

2010 рр. Понад 100 звернень протягом листопада 2009 — лютого 2010 рр. над-

ходило з Російської Федерації, США, Польщі, Чехії, країн Європейського 

союзу, Німеччини, Великої Британії, Угорщини та Бєларусі (рис. 15), у 2011—

2012 рр. — з Польщі, Великої Британії, Ізраїлю.

Аналіз даних щодо відвідування окремих сторінок ресурсу доводить, що най-

більш відвідуваним розділом ресурсу є розділ "Книжкові видання", другим — 

"Періодичні видання", третім — "Питання". Найбільша кількість звернень ко-

ристувачів до книжкових каталогів припадає на видання з економіки, історії 

та біології. Досить багато звернень здійснені, вочевидь, на запити "Періодичні 

видання НАН України", "Наукові періодичні видання" або "Фахові видання". 

Рис. 14. Середні показники відвідування веб-

ресурса протягом одного дня у листопаді 2009 — 

лютому 2010 рр.
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Серед сторінок періодичних видань найбільш відвідуваними також є ті, що 

представляють видання з економіки.

Слід зазначити, що зі сторінок періодичних видань на нашому ресурсі мож-

ливий перехід на власні сторінки цих видань або установ, що їх видають, отже 

користувачі мають короткий результативний шлях пошуку потрібної інформа-

ції. З пошуком книжкових видань справа є значно складнішою через відсутність 

єдиної мережі розповсюдження усіх книжкових видань наукових установ.

Нерідко з комплексними запитами щодо одержання випущених науко-

вими установами книг звертаються керівники бібліотек навчальних закладів. 

Наприклад, з Національного університету "Острозька академія", Національ-

ного університету біоресурсів і природокористування України, Національного 

авіаційного університету, Державної бібліотеки України для юнацтва тощо.

Наведена інформація про користування веб-ресурсом, присвяченим на-

уковим публікаціям і видавничій діяльності НАН України, ілюструє значне за-

цікавлення інтернет-користувачів у представленні академічного доробку у ви-

гляді видавничої продукції. Аналіз даних, одержаних завдяки встановленому на 

веб-ресурсі лічильнику відвідувань, дозволяє прогнозувати подальше зростання 

кількості користувачів і визначити основні напрями розвитку порталу. Серед 

них — продовження наповнення книжкових каталогів, можливо — із розши-

ренням інформації, що пропонується користувачам, за рахунок вміщення пов-

них текстів окремих глав з наукових книг або статей із періодичних видань.

На часі також розширення консультативно-методичного розділу веб-

ре сурсу, започаткування "поштової скриньки" для зворотного зв’язку, за-

Рис. 15. Розподіл звернень до веб-ресурсу за країнами 

(окрім України)
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провадження форуму для спілкування та обміну досвідом між працівника-

ми редакційно-видавничих підрозділів наукових установ та інші заходи, що 

сприя тимуть пожвавленню наукової комунікації та підвищенню рівня обізна-

ності науковців у видавничій справі.

Вирішення зазначених проблем ми плануємо здійснювати поетапно: 

створення і практичне впровадження інтерактивної системи обліку наукових 

публікацій НАН України; формування за результатами обліку бази даних пу-

блікацій суб’єктів НАН України; створення корпоративної системи забезпе-

чення кожного періодичного академічного видання найсучаснішим спеціалі-

зованим уніфікованим і стандартизованим веб-порталом.

Подальший розвиток системи науково-довідкового апарата щодо ви-

давничої діяльності Національної академії наук України нерозривно пов’я-

заний із розвитком не тільки корпоративного ресурсу НВР НАН України, а 

й споріднених ресурсів, що належать до сфери діяльності Видавничого дому 

"Академперіодика" НАН України та передплатного агентства "Укрінформ-

наука", створеного для розповсюдження періодичних і книжкових видань 

НАН України. Задля цього розроблено концептуальні засади зв’язку та вза-

ємодії зазначених ресурсів як сегмента електронного простору, присвяченого 

видавничій діяльності НАН України, суб’єктами якого є НВР НАН України, 

група науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН Украї-

ни, ВД "Академперіодика" НАН України, "Укрінформнаука", кожен зі своїми 

обов’язками та завданнями.

Так, НВР НАН України формує політику видавничої діяльності Академії, 

керує роботою видавництв НАН України, визначає основні напрями робіт у 

межах виконання державного замовлення на підготовку і випуск академічної 

видавничої продукції. Для оприлюднення всіх аспектів видавничої справи, що 

ними опікується НВР НАН України, і був створений портал "Наукові публіка-

ції та видавнича діяльність НАН України", функції якого — узагальнювальна 

й інформаційна. Портал спрямований на висвітлення всього спектру видав-

ничої продукції НАН України, тобто характеристику Академії через один з ас-

пектів її діяльності.

Група науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН 

України впроваджує політику видавничої діяльності Академії, розроблену 

НВР НАН України, проводить інформаційну та консультативно-методичну 

роботу, пов’язану з видавничою справою НАН України взагалі та виконанням 

державного замовлення зокрема, забезпечує відповідне нормативне підґрунтя 

академічної видавничої діяльності. Таким чином, група розробляє концепцію 

та структуру й забезпечує наповнення порталу "Наукові публікації та видавни-

ча діяльність НАН України".

ВД "Академперіодика" НАН України як базова організація НВР НАН 

України, у складі якої працює група, надає редакціям журналів консульта-

тивну допомогу з питань створення їхніх шаблонів, що відповідають чин-

ним у галузі стандартам та іншим нормативним документам. У тому числі й 

в межах виконання програми підтримки журналів НАН України на умовах 
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державного замовлення на підготовку та випуск видавничої продукції НАН 

України. Безперечно, Видавничий дім повинен мати потужний електронний 

ресурс для представлення власної видавничої продукції — наукових журналів 

і книг із посиланнями на портал "Наукові публікації та видавнича діяльність 

НАН України" та ресурси установ, що розповсюджують ці видання. При цьо-

му сайти загальноакадемічних журналів — "Доповіді НАН України", "Вісник 

НАН України", "Наука та інновації", а також інших журналів (за бажанням 

редакційних колегій), для яких ВД "Академперіодика" є видавцем (власне 

створює журнал із поданих редакцією авторських статейних матеріалів), роз-

міщені саме на ресурсі ВД "Академперіодика" аж до "глибини" резюме трьома 

мовами й архіву повних текстів. Функція ресурсу ВД "Академперіодика" — 

інформаційна, спрямована на представлення власної видавничої продукції 

(у перспективі — усієї періодики, започаткованої за участі НАН України); 

представницько-рекламно-архівна, з обов’язковим трьохмовним інтерфей-

сом. Ресурс має на меті представлення установи, що позиціонує себе як Ака-

демічний Видавець.

Передплатне агентство "Укрінформнаука", діяльність якого тісно пов’я-

зана з діяльністю НВР НАН України та ВД "Академперіодика" НАН України, 

здійснює розповсюдження періодичних і книжкових видань НАН України. 

Електронний ресурс "Укрінформнауки" повинен слугувати для представлен-

ня та продажу продукції, що розповсюджується за передплатними каталогами 

із посиланнями на портал "Наукові публікації та видавнича діяльність НАН 

України", власні ресурси установ, що є видавцями, у тому числі ВД "Академ-

періодика". Функція ресурсу "Укрінформнаука" — інформаційна, прагматич-

на й утилітарна для представлення тих видань (і видавців), із якими досягну-

то угоди щодо розповсюдження. Ресурс слугує для представлення та надання 

офіційних і легітимних шляхів одержання наукової інформації.

При цьому повний каталог періодичних і книжкових видань НАН Украї-

ни міститься на порталі "Наукові публікації та видавнича діяльність НАН 

України". На сайтах ВД "Академперіодика" та Видавництво "Наукова думка", 

сайтах наукових установ НАН України повинна бути представлена та частина 

видавничої продукції НАН України, що вироблена саме цими установами. На 

сайті "Укрінформнауки" має експонуватися та частина видавничої продукції 

НАН України, що може бути розповсюджена за передплатою, тобто щодо якої 

між "Укрінформнаукою" та установою-видавцем укладено певні угоди відпо-

відно до чинного законодавства.

Розширення Академічного сегмента в електронному просторі ілюструва-

тиме співпрацю учених НАН України з вищою школою, урядовими структура-

ми тощо, надасть можливість фахівцям із різних галузей наук оперативно отри-

мувати інформацію про організацію та координацію фундаментальних і при-

кладних досліджень в НАН України, забезпечить інформаційно-технологічні 

передумови для підвищення якості та конкурентоспроможності видавничої 

продукції НАН України.
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РОБОТА З АКАДЕМІЧНОЮ НАУКОВОЮ ПЕРІОДИКОЮ

На сьогодні установами Національної академії наук України здійснюється 

випуск близько двохсот назв періодичних видань — журналів, збірників на-

укових праць, альманахів, часописів тощо.

Із цих видань 87 журналів та 41 збірник наукових праць започатковані за 

участі Національної академії наук України як юридичної особи. Лише вхо-

дження НАН України до складу співзасновників надає виданню право вва-

жатись академічним виданням, брати участь у Програмі підтримки журналів 

НАН України, і, найголовніше, бути виданим під грифом Академії, що часто 

порушується. Це та інші порушення викликають численні зауваження Книж-

кової палати України імені Івана Федорова на адресу Академії через недотри-

мання Закону України "Про видавничу справу", інших чинних нормативних 

документів і державних стандартів.

Видання НАН України започатковуються на підставі рішень Президії 

НАН України, цими ж рішеннями затверджується на посаді головний редак-

тор академічного періодичного видання. Склад редакційних колегій затвер-

джують відповідні відділення НАН України.

Решта видань (близько 100) — це періодичні видання установ НАН Украї-

ни. Вони не можуть виходити під грифом НАН України та не включені до пе-

реліку, затвердженого відповідною постановою Президії. Головного редактора 

та склад співзасновників у таких виданнях затверджує установа-засновник. 

Серед них є потужні видання, що мають високий рейтинг у науковому середо-

вищі, видаються або перекладаються англійською мовою, входять до зарубіж-

них наукометричних баз даних, мають, відповідно, певні індекси цитування. 

Наприклад, журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля" (Інститут 

прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача): на сьогодні 

успішно завершені переговори щодо перевидання цього журналу англійською 

мовою у видавництві Springer; журнал "Фізика конденсованих систем" (Інсти-

тут фізики конденсованих систем НАН України), що входить до наукометрич-

ної бази Томсонівського інституту ISI; журнал "Нелінійні коливання" (Інсти-

тут математики НАН України), який англій ською мовою перевидає Амери-

канський Технологічний інститут.

Серед 87 журналів НАН України чотири належать до загальноакадеміч-

них. Решта журналів — до установ відділень НАН України: 44 відносяться до 

Секції фізико-технічних і математичних наук, 23 до Секції хімічних і біоло-

гічних наук та 15 до Секції суспільних і гуманітарних наук. Найменше таких 

журналів (1) має Відділення математики, найбільше (11) — Відділення фізи-

ки і астрономії, решта відділень — від 5 до 9 (рис. 16). Також НАН України 

є засновником науково-популярного журналу "Світогляд" і співзасновником 

чотирьох реферативних журналів — тематичних серій "Українського рефера-

тивного журналу "Джерело".

Більшість журналів НАН України започаткована ще за радянських часів, 

від 1991 року започатковано 35 видань (рис. 17).
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Згідно зі свідоцтвами про державну реєстрацію, 12 разів на рік виходить 10 

назв журналів, 6 разів на рік — 38, 4 рази на рік — 39 назв.

Статистичні дані щодо стану виходу академічних журналів формуються 

на підставі надходження до НВР НАН України контрольних примірників ви-

дань і дозволяють стверджувати, що більшість з них протягом останніх років 

виходить із дотриманням графіку. Нагадаємо, що протягом попереднього де-

сятиліття, від початку 1990-х років, чіткість виходу журналів була порушеною 

Рис. 16. Розподіл журналів, заснованих за участі Академії, по Відділеннях НАН України: 

ВМ — математики; ВІ — інформатики; ВМех — механіки; ВФА — фізики і астрономії; 

ВНЗ — наук про Землю; ВФТПМ — фізико-технічних проблем матеріалознавства; 

ВФТПЕ — фізико-технічних проблем енергетики; ВЯФЕ — ядерної фізики та енергетики; 

ВХ — хімії; ВБФНБ — біохімії, фізіології і молекулярної біології; ВЗБ — загальної біології; 

ВЕ — економіки; ВІФП — історії, філософії та права; ВЛМН — літератури, мови та міс-

тецтвознавства; ЗВ — загальноакадемічні видання

Рис. 17. Роки заснування журналів НАН України
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через економічні чинники. Запізнення виходу номерів могли перевищувати 

півроку. Деякі журнали виходили у скороченому обсязі, об’єднуючи номери, 

змінюючи формат і знижуючи якість поліграфічного виконання.

Слід вказати, що на загальну ситуацію із дотриманням академічними жур-

налами графіків випуску позитивно вплинули зусилля НВР НАН України: по-

чинаючи від 2002 року за ініціативи тодішнього голови НВР НАН України ака-

деміка НАН України В.В. Немошкаленка Президія НАН України розглядала 

питання про стан виходу журналів кожні півроку. Цю практику припинено у 

2008 році, коли ситуація значно покращилась. Запровадження Програми під-

тримки журналів НАН України позитивно вплинуло на стан виходу журналів.

У 2012 році за Програмою підтримки журналів НАН України ВД "Академ-

періодика" випускає 24 періодичні видання. Це становить 139 номерів на рік, су-

купний тираж яких складає 25,11 тисяч примірників, а обсяг — 1675,5 обліково-

видавничих аркушів. Значну частину Програми складають журнали, що їх пере-

видають англійською мовою провідні зарубіжні видавці наукової літератури.

Загалом зарубіжні видавці перекладають і видають англійською мовою 

20 журналів НАН України, два з яких — "Український біохімічний журнал" та 

"Вестник зоологии" — в англомовному варіанті виходять в електронному ви-

гляді. Більшість з цих журналів видає Springer (11), інші — Elsevier, Begell House, 

Pleiades Publ., окремі наукові установи. Дев’ять наукових академічних журна-

лів видають в Україні англійською мовою самі установи НАН України. Деякі 

з цих журналів мають тільки англомовну версію, інші виходять паралельно 

українською та англійською мовами.

Переконливим є й такий факт — серед 19 наукових українських журналів, 

для яких обраховується імпакт-фактор, 18 видає Національна академія наук 

України та її установи (за даними представників Thomson Reuters, інформація 

станом на травень 2011 р.). Ще для трьох журналів цей індекс зараз тільки об-

раховується (вони включені до Master Journal List). Приємно відзначити, що 

серед цих видань і загальноакадемічний журнал "Доповіді Національної ака-

демії наук України".

База даних (БД) Scopus індексує багато академічних журналів — близько 

40. Щоправда, частина з них індексується не як журнали НАН України, а як 

журнали закордонних видавців — з минулого року Scopus припинив індек-

сування національних версій періодичних видань за наявності англомовно-

го перевидання. Щоб віднайти усі українські за походженням журнали у БД 

Scopus слід зважати, що будь-яка база даних є формалізованою математичною 

системою, і одержаний результат визначений передовсім правильним нала-

штуванням пошуку.

Головними вимогами світових реферативних і наукометричних БД науко-

вої періодики є вимоги формальні: до форми і мови представлення мета-даних 

статей, правил укладання анотацій, наявності англомовного веб-ресурсу, 

оформлення переліків посилань.

Останнє є одним з каменів спотикання для української наукової періоди-

ки, адже вимоги світових наукометричних БД, спрямовані на машинне опра-
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цювання цитувань, не співпадають з вимогами Департаменту атестації кадрів 

МОНмолодьспорт (ДАК, раніше Вища атестаційна комісія) України до фахо-

вих видань, публікації в яких враховуються під час захисту дисертації на здо-

буття ступеня кандидата чи доктора наук.

Під час обговорення і підготовки нової редакції вимог до фахових видань 

НВР НАН України підготувала і подала на розгляд до Громадської ради при 

Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України 

(раніше – Державний комітет інформатизації, голова – академік НАН України 

В.П. Семиноженко) свої зауваження та пропозиції. Громадську раду утворено 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1378 

"Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики" з метою здійснення координації заходів, по-

в’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики. Рішення громадської ради є 

правочинними, якщо вони приймаються відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та мають рекомендацій-

ний характер – можуть бути направлені до органів виконавчої влади з метою 

поінформування та реалізації громадянами конституційного права на участь 

в управлінні державними справами та забезпечення врахування громадської 

думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних і 

місцевих органів виконавчої влади.

Основний зміст зауважень до проекту вимог до фахових видань такий: по-

перше, ці вимоги взагалі не враховують стандарти світових наукометричних і 

реферативних баз даних, а саме — вимог до оформлення пристатейних переліків 

посилань, вимог до оформлення резюме до статей, а також щодо обов’язкової 

для сучасного наукового періодичного видання наявності робочого, постійно 

оновлюваного електронного ресурсу з англомовною частиною (з англомовним 

інтерфейсом, переліком і анотаціями статей, допоміжною інформацією).

По-друге, жодної уваги не приділено питанням співіснування паперових 

і електронних видань, зокрема, обрахунку тиражів для цих видань, здійснен-

ня розсилки чи забезпечення наявності їхніх контрольних примірни ків у всіх 

провідних наукових вітчизняних бібліотеках (відповідно до Закону України 

та постанови Кабінету Міністрів України щодо обов’язкового контрольного 

примірника та його доставляння). Також осторонь залишився той факт, що 

електронне видання не підлягає в Україні державній реєстрації, отже не є ле-

гітимним (відповідно, не може надати Свідоцтва про державну реєстрацію, не 

відповідає вимогам до фахових видань і "не придатне" для опублікування ре-

зультатів дисертаційних досліджень).

По-третє, усі вимоги спрямовані на оцінювання формального боку орга-

нізації роботи видання та жодним чином не враховують його наукової ціннос-

ті. Тож фактично за цими вимогами можна оцінити лише роботу редакції: на-

скільки сумлінно її працівники виконують розсилку контрольних примірни-

ків, наповнюють сайт, подають матеріали в електронному вигляді до НБУВ чи 

"Джерела", наскільки активно вони прагнуть включення видання до світових 
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інформаційних агрегаторів, вправно можуть відредагувати англомовний текст 

або зробити переклад тощо. 

І основне: згідно з вимогами, що розглядаються, наукове фахове видання 

повинна затверджувати до друку вчена рада наукової установи-засновника, 

що позбавляє редакційну колегію реальних важелів впливу на формування 

портфеля видання, обмежує її повноваження.

Найоптимальнішим виходом із ситуації, що склалася, була б повна від-

мова від будь-якого переліку, складеного за формальними ознаками. Відпові-

дальність щодо оцінки вартості окремих наукових публікацій слід покласти на 

спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, 

а рейтингову оцінки видань у цілому здійснювати за показниками наукомет-

ричних баз.

Викладені пропозиції та зауваження було обговорено на засіданні Громад-

ської ради. Доопрацьований у робочому порядку з учасниками засідання офі-

ційний лист із зазначеними зауваженнями та пропозиціями Громадська рада 

направила голові Державного агентства з питань науки, інновацій та інфор-

матизації України академіку НАН України В.П. Семиноженку. На жаль, їх не 

було враховано, і "Порядок формування Переліку наукових фахових видань 

України", затверджений рішенням атестаційної колегії МОНмолодьспорту 

України, залишився без змін.

Працюючи над питаннями активізації включення наукової періодики НАН 

України до світових наукометричних та реферативних баз, ВД "Академперіоди-

ка" під егідою НВР НАН України започаткував щорічну конференцію "Наукова 

періодика: традиції та інновації". На сьогодні відбулось вже три конференції, 

про що детальніше написано у відповідному розділі. Матеріали конференцій 

публікуються в окремих випусках загальноакадемічної книжкової серії "Наука 

України у світовому інформаційному просторі", розповсюджуються по науко-

вих установах, бібліотеках і вищих навчальних закладах України, а також роз-

міщені у відкритому доступі на порталі Науково-видавничої ради НАН України 

("Наукові публікації і видавнича діяльність" — www.publications.nas.gov.ua).

Стрімка всесвітня інформатизація спонукає нас підвищувати темпи упро-

вадження електронних технологій у наукову комунікацію. Зростання швидкості 

обміну науковими фактами та ідеями висуває загальносвітові вимоги до оформ-

лення та подання інформації, зокрема до ширшого використання англійської 

мови. Зараз наявність власної електронної сторінки українською й англійською 

мовами є обов’язковою для наукового журналу. Академічна наукова періодика 

має низку проблем — недостатнє представлення в електронному середовищі та 

низький рівень упровадження сучасних видавничих технологій, які дозволяють 

редакціям співпрацювати з авторами та рецензентами дистанційно та оператив-

но. Багатьом виданням слід також звернути увагу на рівень рецензування запро-

понованих робіт, "географію" авторів, рецензентів та членів редакційних коле-

гій. Відсутність якісних англомовних анотацій та сторінок періодичних видань 

у мережі Інтернет є істотною перешкодою для входження української наукової 

періодики до світових наукометричних баз даних.
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З метою систематизації та аналізування присутності журналів НАН Укра-

їни у міжнародних реферативних і наукометричних базах, а також представ-

лення в електронному середовищі, група науково-методичного забезпечення 

видавничої діяльності НАН України проводить моніторингові дослідження. 

Об’єктом дослідження стали 87 академічних журналів — саме тих, що запо-

чатковані за участі Академії як юридичної особи.

Для проведення дослідження було розроблено анкету щодо основних еле-

ментів представлення журналів у мережі Інтернет, а також критерії оцінюван-

ня обсягу інформації для електронних версій періодичних видань.

Зокрема, інформаційні блоки розділено на обов’язкові (такі, що повинні 

бути наявними на головній сторінці електронної версії періодичного науко-

вого видання обов’язково) та факультативні (такі, що розміщуються в елек-

тронній версії за бажанням редакційної колегії, відповідно до видавничої 

політики установи видавця або можуть бути розміщені на прохання авторів 

публікацій).

На основі цих критеріїв здійснено моніторинг представлення в електрон-

ному просторі періодичних і книжкових видань НАН України.

Проведене дослідження показало, що 86 із них представлені у різнома-

нітних реферативних та наукометричних базах. Найбільша кількість журналів 

входить до української реферативної бази "Джерело". У провідних міжнарод-

них базах представлені переважно ті наукові та науково-технічні журнали, які 

видають англійською мовою закордонні видавництва — Springer, Begell House, 

Pleiades Publ., Kluwer, Elsevier та ін. Водночас слід зазначити, що редакції у до-

відковій інформації на сайтах або титульних сторінках видань часто помилко-

во вказують більшу кількість ресурсів, де представлені їхні журнали, не роз-

різняючи згадування журналу в різних базах і знаходження інформації про 

журнал у різних інформаційних елементах одної бази.

Моніторинг засвідчив розмаїття внутрішньої структури веб-сторінок до-

сліджуваних об’єктів і хронологічного рівня доступу до публікацій.

Огляд результатів дозволяє стверджувати, що можливості електронних 

ресурсів періодичними виданнями НАН України використовуються лише 

частково. Не відбувається належної актуалізації інформації, відсутні не тільки 

факультативні, а й обов’язкові елементи представлення наукового видання в 

електронному середовищі. Результати моніторингу однозначно свідчать про 

необхідність розробки уніфікованого представлення наукової періодики НАН 

України в електронному середовищі, закріпленого відповідними норматив-

ними документами, продовження моніторингових досліджень із висвітлен-

ням їхніх результатів у публікаціях, а також методичної роботи з працівни-

ками редакцій і надання їм консультативної допомоги з питань оформлення 

ресурсів видань.

Невід’ємною частиною видавничої культури є забезпечення високого нау-

кового, літературного і поліграфічного рівня літератури, що видається. Попри 

усвідомлення цього працівниками редакційних колегій і редакцій періодич-

них видань, електронні ресурси цих видань часто не містять відомостей про 
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адресу, телефон, адресу електронної пошти редакції журналу та видавництва, 

що ускладнює можливість з’ясувати необхідні відомості про журнал.

Помилки і неточності, яких припускаються видавці журналів, перешко-

джають повноцінному віддзеркаленню відомостей у вітчизняних, міжнарод-

них базах даних та інформаційних виданнях. Як наслідок, знижується оцін-

ка наукової значущості таких журналів з боку інформаційних центрів, у тому 

числі бібліотечних агрегаторів і наукометричних баз.

Аналіз багатьох періодичних видань, що представлені в мережі Інтернет 

саме власними сайтами, дозволив дійти висновку, що сьогодні сайт журналу — 

це більше ніж журнал: електронна версія швидко починає функціонувати як 

додатковий засіб пожвавлення наукової комунікації й оперативного інформу-

вання. Отже, за рахунок розширення саме факультативних елементів наукове 

періодичне видання може більше привертати до себе увагу, поступово розши-

рюючи коло відвідувачів ресурсу, майбутніх потенційних читачів.

Один з найбільших видавців в Європі — концерн Alex Springer — виділив 

три основні напрямки власної стратегії виживання періодичних видань. Це 

упровадження нових інтернет-сервісів на платній основі, надання різнома-

нітних передплатних послуг; боротьба з агрегаторами новин та іншої інфор-

мації (типу Google), а також оптимізація роботи працівників — запуск нових 

проектів без практичного розширення штату, багатопланове використання 

однієї інформації, тобто зростання кооперації, створення різних тематичних 

спеціалізованих блоків в електронному та паперовому вигляді для цільових 

аудиторій.

Майбутнє електронних ресурсів, цікавих, відомих і прибуткових, полягає 

у створенні якісних та інформативних проектів. Перспективними серед безлі-

чі інтернет-ресурсів є тільки ті, які можуть запропонувати користувачеві екс-

клюзивний продукт, а у подальшому зможуть створювати спеціальні сервіси, 

зокрема галузеві.

Поки виробники віртуальної видавничої продукції шукатимуть оптималь-

них шляхів заробітку і створюватимуть відповідні платформи, мине, на думку 

експертів, ще близько 15 років, на які припаде розквіт комбінованих видань. 

У даний період ніщо не загрожуватиме спеціалізованим паперовим, зокрема 

науковим виданням, але цей час слід використати на створення ефективної 

схеми переходу до віртуального простору, формування у ньому власної ніші. 

І шляхи до цього частково такі самі, як і ті, що торують сьогодні комерційні 

медіа: створення комбінованих видань, введення оплати за читання спеціаль-

них матеріалів у мережі, платного доступу до окремих сайтів або їхніх частин, 

формування галузевих інформаційних блоків, розвиток шляхів доставляння 

інформації, консолідація видавців окремих видань, створення "об’єднаних ре-

дакцій" для виготовлення друкованих та інтернет-версій різних видань тощо.

Тож на сьогодні, за умов подорожчання поліграфічних матеріалів і послуг, 

необхідності реєстрації та існування паперової версії видання та упроваджен-

ня інтернет-технологій, комбіновані видання — єдиний можливий вихід для 

існування наукової періодики.
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Тираж видання при цьому визначається як сума кількості випущених дру-

кованих та електронних версій. Електронні версії можуть бути використані як 

авторські примірники, примірники для доставляння у віддалені (закордонні) 

бібліотеки, для задоволення потреб передплатників. При цьому електронна 

версія повинна бути повним відповідником друкованої, вона фактично являє 

собою оригінал-макет видання, з якого здійснюється тиражування.

Журнали НАН України вже мають більшість ознак, які тільки починають 

формувати комерційні видавці: спеціалізованість, адресність, висока якість, 

придатність до створення тематичних блоків, поліфункціональність редакцій.

Для того, щоб не втратити цю фору, науковим журналам слід продовжува-

ти кооперацію. На часі створення корпоративного інформаційного інтернет-

ресурсу, який сприятиме рекламуванню та розповсюдженню продукції, орга-

нізація дієвих механізмів передплати електронних версій видань, створення 

платформи для поступового переходу всіх журналів НАН України до комплек-

сної форми існування, а згодом — і до віртуальної.

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
ПІД ЕГІДОЮ НАУКОВО-ВИДАВНИЧОЇ РАДИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

"Наукова періодика: традиції та інновації"

Різнопланова діяльність, що охоплює весь спектр проблем, які виникають 

під час підготовки та видання наукової періодики, а також істотні власні напра-

цювання створили підстави для того, щоб Видавничий дім "Академперіодика" 

НАН України став провідним видавцем наукової періодики України, водночас 

виконуючи функції науково-методичного та консультаційного центру.

З метою організації обміну досвідом, обговорення наріжних видавничих 

питань і визначення шляхів їхнього вирішення ВД "Академперіодика" як ба-

зова організація НВР НАН України ініціював проведення у червні 2010 року 

першої загальноакадемічної науково-практичної конференції "Наукова пері-

одика: традиції та інновації".

Відтоді конференція проводиться щороку: аналогічні заходи відбулись у 

2011 та 2012 роках. Усі матеріали конференцій представлені на порталі "На-

укові публікації і видавнича діяльність", опубліковані в окремих випусках 

книжкової академічної серії "Наука України у світовому інформаційному про-

сторі" (випуски 3, 5 та 6 відповідно), а також представлені на веб-ресурсі "На-

укові публікації і видавнича діяльність".

Значна частина доповідей конференції — це виступи працівників редак-

цій і редакційних колегій академічної періодики, присвячені напрацюванням 

окремих журналів у справах підвищення рейтингу конкретного видання, ор-

ганізації роботи з авторами й рецензентами, формування портфелів журналів, 

створення власних веб-ресурсів видань і представлення на них інформації різ-

ними мовами, адже конференцію започатковано передовсім з метою обміну 

досвідом.
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До програми конференції на прохання 

учасників входять виступи запрошених ВД 

"Академперіодика" фахівців з Книжкової па-

лати України імені Івана Федорова, Держспо-

живстандарту України, Інституту журналістики 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Української академії дру-

карства та Національної бібліотеки України 

імені В.І. Вернадського, передплатного агент-

ства "Укрінформнаука" щодо застосування ви-

давничих стандартів у журналах НАН України, 

зокрема стандартів до оформлення публікацій, 

підготовки оригінал-макетів і поліграфічного 

виконання, щодо функціонування Фонду між-

народного книгообміну, уніфікованого пред-

ставлення журналів в електронному середовищі, ідентифікації видань у ме жах 

міжнародних систем стандартних номерів. Також обговорюються питання 

щодо складання звітності про випуск періодики, підготовки й розповсюджен-

ня англомовних версій видань; питання розповсюдження української наукової 

періодики в контексті формування єдиного інформаційного простору та виді-

лення у ньому українського сегмента, представлення академічних журналів у 

різноманітних наукометричних і реферативних міжнародних базах даних.

Одне з важливих практичних питань, широко обговорених під час конфе-

ренцій, — обов’язкове згідно з відповідним рішенням Вищої атестаційної ко-

місії України застосування нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 у періодичних і книжкових наукових виданнях. Примусове 

упровадження цього стандарту, призначеного насправді не для укладання при-

статейних переліків посилань, а для бібліографічних описів у спеціалізованих 

установах і виданнях, значно ускладнило роботу редакцій наукових журналів 

і наукових видавництв. Тож за рішенням конференції було створено групу з 

вивчення цього питання. Науково-видавнича рада НАН України підтримала 

ініціативу учасників конференції. Робочою групою з вивчення питання засто-

сування нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 у пе-

ріодичних і книжкових наукових виданнях за результатами проведеної роботи 

були підготовлені пропозиції щодо оптимізації укладання пристатейних пере-

ліків посилань. Пропозиції за підписом голови НВР НАН України академіка 

Я.С. Яцківа було надіслано до Державної атестаційної служби МОНмолодь-

спорт України, на яку на той момент уже було перетворено Вищу атестаційну 

комісію України.

Досвід проведених конференцій і відгуки працівників установ НАН 

Украї ни та організацій іншого відомчого підпорядкування свідчить, що за 

часів стрімкого розвитку інформаційних технологій і засобів комунікації не-

обхідним є оперативне напрацювання нових уніфікованих підходів до опри-

люднення наукової інформації, до своєчасного введення нових результатів 
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досліджень у науковий обіг. Це актуалізує питан-

ня, пов’язані з дотриманням авторського права, 

використанням іноземних мов, упровадженням 

світових видавничих стандартів до традиційної 

паперової й електронної видавничої продукції, 

формуванням корпоративного сегмента у світо-

вому інформаційному просторі.

"Українська наукова термінологія"

Видавництво "Наукова думка" НАН Укра-

їни з метою налагодження контактів між фа-

хівцями, що працюють у різних галузях науки і 

цікавляться питаннями становлення та розви-

тку наукової термінології або опікуються під-

готовкою термінологічних словників, з 2008 

року ініціювало проведення щорічних науково-

практичних конференцій "Українська наукова термінологія". За цей час відбу-

лось чотири конференції: "Українська наукова термінологія. Стан та перспек-

тиви" (2008), "Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу" (2009), 

"Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки" (2010), 

"Українська наукова термінологія. Природничі науки" (2012).

Учасники конференції — професійні науковці, перекладачі, термінологи, 

фахівці з укладання словників і державних стандартів, редактори, виклада-

чі, видавці — працівники різних наукових, навчальних, видавничих установ 

різного підпорядкування, органів державної влади. У своїх доповідях вони 

висвітлюють стан, перспективи, проблеми термінології, піднімають питан-

ня творення наукової термінології, перекладу термінів з російської, німець-

кої, англійської, латинської та інших мов. Оскільки наявність доповіді не є 

обов’язковою умовою участі, можна прийти і взяти участь в обговоренні. Тому 

на конференції завжди не бракує неочікуваних виступів і повідомлень, актив-

них обговорень і плідних дискусій.

Матеріали конференції Видавництво "Наукова думка" НАН України 

оприлюднює у вигляді збірника наукових праць з відповідною назвою.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Основні види наукових публікацій, що готують працівники групи науково-

методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України та інші наукові 

працівники Видавничого дому "Академперіодика" НАН України у межах вико-

нання наукової тематики з вивчення видавничої діяльності Академії, — це на-

укові та публіцистичні статті, аналітичні матеріали та презентації для представ-

лення на порталі "Наукові публікації і видавнича діяльність" і різноманітних 

тематичних заходах (семінарах, нарадах, симпозіумах, конференціях тощо).

Щорічні анотовані каталоги книжкових видань і каталоги періодичних 

видань НАН України описано вище.
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Є в активі групи два довідкових видання: 

"Національна академія наук України. Календар 

знаменних подій. 2008" та "Словник-довідник 

основних видавничих термінів (для практики 

наукових установ)", а також одне методичне: 

"Збірник нормативних документів з питань 

упорядкування видавничої діяльності установ 

НАН України".

Дещо осторонь від цих традиційних видів 

представлення наукових результатів — щорічні 

аналітичні огляди до звіту Національної акаде-

мії наук України (розділ "Видавнича діяльність") 

і відповідні розділи та довідки у комплексних 

виданнях, присвячених діяльності Академії. 

Наприклад, розділи до видання "Національна 

академія наук України. 1918—2008", випущено-

го до її 90-річчя. 

Перелік статей наведено наприкінці цієї 

книги у загальному списку літератури, тож зу-

пинятись на них не будемо. Зазначимо лише, 

що статті друкуються переважно у "Віснику На-

ціональної академії наук України", для чого у 

ньому організовано окрему рубрику "Видавни-

ча справа". 

Також вони вміщуються на сторінках "Біб-

ліотечного вісника", "Вісника Книжкової па-

лати України", журналу "Наука і наукознавство", збірників наукових праць 

міжнародних конференцій, які проходять під егідою Міжнародної асоціації 

академій наук.

Виголошені під час щорічних конференцій "Наукова періодика: традиції 

та інновації" доповіді у розширеному вигляді публікуються у відповідних ви-

пусках започаткованої за ініціативи НВР НАН України книжкової серії "На-

ука України у світовому інформаційному просторі".

Усі матеріали, статті, довідки та презентації, підготовлені працівника-

ми ВД "Академперіодика" НАН України з питань видавничої справи, роз-

міщені у відкритому доступі на веб-ресурсі Науково-видавничої ради НАН 

України.

«Національна академія наук України. Календар знаменних подій. 2008» ви-

пущено на честь 90-річчя Академії. У ньому представлено інформацію про 

визначні події в історії Національної академії наук України, про заснування 

академічних установ, їхніх перших і чинних директорів, про вагомі наукові 

здобутки, про лауреатів міжнародних і державних премій, про іменні премії 

НАН України. Для укладання календаря використано інформацію, надану 

установами НАН України на прохання НВР НАН України.
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"Словник-довідник основних видавничих термінів (для практики наукових 

установ)" було підготовлено групою науково-методичного забезпечення ви-

давничої діяльності НАН України. Науковим редактором словника погоди-

лась бути визнаний фахівець з питань упорядкування наукової терміноло-

гії, блискучий філолог Н.П. Куземська, старший науковий співробітник ДП 

"Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 

сертифікації та якості".

Труднощі укладання термінологічних словників полягають у тому, що в 

термінології постійно з’являється щось нове, а інше стає застарілим. Суттєві 

зміни в технології виготовлення продукції, новації у редакційно-видавничих 

додрукарських процесах спричинили відповідні зміни в активній термінології. 

Крім того, необхідно враховувати зміни у документах, що складають правове 

поле у сфері видавничої справи.

Словник орієнтовано на тих, хто готує свої роботи до видання, праців-

ників редакційно-видавничих підрозділів, задіяних у процесах планування, 

оформлювання, упорядкування публікацій. Видавнича термінологія повинна 

допомогти зрозуміти теоретичні та практичні знання та напрацювання під час 

підготовки до друку різних видів видань фахівцям будь-якої сфери.

Наприкінці словника подано перелік національних стандартів та інших 

чинних в України нормативних документів стосовно видавничої справи, а та-

кож електронних ресурсів, де можна з ними ознайомитись.

Словник має цікаву історію. На конференції "Книжкова культура: до-

свід минулого і проблеми майбутнього", присвяченій 280-річчю академічного 

книговидання в Росії, проведеній у грудні 2008 року в Москві під егідою Між-

народної асоціації академій наук, Ради з книговидання і Російської академії 

наук, було представлено словник "Издательские термины и понятия", підго-

товлений і виданий Далекосхідним відділенням Російської академії наук. Іні-

ціатором підготовки і випуску словника була вчений секретар цього відділен-

ня Г.П. Нізяєва. Визнаючи актуальність і слушність підготовки такого видання 

для науковців України, група науково-методичного забезпечення видавничої 

діяльності НАН України одержала у авторки словника дозвіл на переклад і пе-

ревидання її роботи в Україні.

Однак здійснено не просто тотожний переклад, а адаптований та удоско-

налений: усі російські джерела та приклади у словнику замінено українськи-

ми; долучено "Зміст" словника і деякі терміни та визначення понять, потрібні 

для практики наукових установ (у видавничій сфері); виправлено некоректно 

подані терміни, посилання та визначення; наведено англійські відповідники 

всім термінам. Словник доповнено абетковими інверсійними покажчика-

ми наведених термінів українською та російською мовами (тобто терміни-

словосполуки з прикметниковими чи дієприкметниковими означеннями по-

дано зі зворотним порядком слів, на перше місце поставлено опорне слово 

словосполуки із залежними від нього словами), а також абетковим англомов-

ним покажчиком, у яких поряд із терміном наведено номер сторінки, де він 

роз’яснений.
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"Збірник нормативних документів з питань 

упорядкування видавничої діяльності установ 

НАН України" було підготовлено до першої 

науково-практичної конференції "Наукова пе-

ріодика: традиції та інновації" (у 2010 р.). До 

збірника увійшли розпорядні документи Пре-

зидії НАН України — постанови і розпоряджен-

ня, що стосуються питань видавничої діяль-

ності НАН України, починаючи від 2003 року. 

Саме до цих документів найчастіше виникає 

необхідність звернутися у працівників наукових 

установ НАН України, які опікуються видавни-

чою діяльністю у своїх установах або власноруч 

готують до друку свої роботи. У збірнику також 

наведено перелік основних законодавчих і нор-

мативних документів, що формують правове поле функціонування видавничої 

галузі в Україні. Видання розраховано на керівників наукових установ, праців-

ників редакційно-видавничих підрозділів Академії, а також широке коло на-

уковців, що цікавляться видавничою справою.

Слід зауважити, що збірник позитивно був сприйнятий працівниками 

НАН України та викликав щирий інтерес у співробітників Держспоживстан-

дарту України, Книжкової палати імені Івана Федорова, Української академії 

друкарства, наукових установ іншого підпорядкування. Закономірно, що од-

нією з рекомендацій конференції стала підтримка ініціативи з видання таких 

методичних збірників і визнання необхідності підготовки та випуску їх хоча б 

раз на два роки.

Зараз працівники ВД "Академперіодика" НАН України готують до випус-

ку друге доповнене видання збірника, куди, поруч зі старими чинними до-

кументами з питань організації видавничої справи в Академії, увійдуть і нові, 

затверджені протягом 2010—2012 років.









вересня 1993 р. в Києві в Інституті теоретичної фізики АН 

України відбулись установчі збори повноважних представників 

національних академій наук 15 країн Європи та Азії, на якому 

було одностайно прийнято рішення про створення Міжнарод-

ної асоціації академій наук (МААН). Президентом Асоціації 

був обраний президент НАН України академік Б.Є. Патон.

Серед основних напрямів діяльності МААН зазначалось 

відновлення інформаційних потоків між академіями наук, 

передовсім шляхом обміну видавничою продукцією — періо-

дичними та книжковими виданнями.

За ініціативи президента МААН академіка Б.Є. Патона як 

одну з наукових рад при Міжнародній асоціації академій наук 

було створено Раду з книговидання (РКВ при МААН) — орган, 

що об’єднав представників академій наук — учасників МААН. 

РКВ розпочала свою практичну роботу відповідно до постано-

ви Ради МААН від 12 жовтня 2006 р. № 171 "Про Раду з книго-

видання", якою визначено основні завдання та напрями діяль-

ності, а також затверджено склад і призначено голову РКВ при 

МААН — член-кореспондента РАН В.І. Васильєва.

До складу РКВ при МААН увійшли керівники, провідні 

вчені та спеціалісти науково-видавничих рад, наукових уста-

нов, академічних видавництв, поліграфічних і книгорозпов-

сюджувальних підприємств, академічних і національних біб-

ліо тек, а також провідних університетів, які видають навчальну 

та наукову літературу та провадять книгознавчі дослідження.

Національну академію наук України у РКВ при МААН 

представляють голова НВР НАН України, члени НВР НАН 

України: директори академічних видавництв НВП "Видав-

ництво "Наукова думка" НАН України" та Видавничого дому 

"Академперіодика" НАН України, директор Корпорації "Ака-

демкнига", а також директор передплатного агентства "Укр-

інформнаука".

Науково-організаційне забезпечення діяльності РКВ при 

МААН здійснює Російська академія наук, а саме видавництво 
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"Наука" і Науковий центр дослідження історії книжкової культури, до струк-

тури якого і входить робочий апарат Ради.

Виконуючи свої основні завдання з формування єдиного інформаційного 

та культурного простору СНД, розвитку дієвого книгообміну та координації 

науково-дослідних робіт у сфері книговидання та науки про книгу, у верес-

ні 2007 року РКВ при МААН ініціювала проведення першої своєї сесії, до 

програми якої увійшла Міжнародна наукова конференція "Наукова книга на 

пост радянському просторі". Надалі сесії РКВ та приурочені до них міжнародні 

наукові конференції, а також книжкові виставки і конкурси проходили щоріч-

но на базі одної з академій наук — учасниць МААН.

Двічі, у червні 2008 та жовтні 2011 року Сесії РКВ при МААН проходили 

у Києві, на базі Національної академії наук України. Організацією, відпові-

дальною за проведення обох сесій, 

Президія НАН України призначала 

ВД "Академіперіодика".

2008 року у межах ІІ Сесії було 

проведено Російсько-український 

науковий форум "Книжкова культу-

ра. Особливості становлення і роз-

витку", 2011 року, під час V Сесії — 

Міжнародну наукову конференцію 

"Історико-культурна взаємодія на 

теренах СНД у контексті розвитку 

книговидання, книгообміну та науки 

про книгу".

Під час засідання V Сесії Ради з книговидання при Міжнародній асоціації академій наук 

(Київ, 2011 р.)
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ІІІ Сесія РКВ та Міжнародна наукова конференція "Слов’янське книго-

друкування та культура книги" відбулися у Мінську на базі НАН Бєларусі у ве-

ресні 2009 року. Того ж року у Москві під егідою РКВ відбулась ХІІ Міжнарод-

на наукова конференція "Наука про книгу. Традиції та інновації: до 50-річчя 

науково-книгознавчого збірника "Книга. Дослідження і матеріали".

У Москві у листопаді 2010 року відбулись IV Сесія РКВ при МААН та 

Міжнародний науковий форум "Наукове книговидання і книжкова культура 

на теренах СНД", а також Міжнародна наукова конференція "Книжкова куль-

тура: досвід минулого і сучасні проблеми. До 90-річчя Науково-дослідного ін-

ституту книгознавства у Петрограді".

2010 року запроваджено щорічний Міжнародний конкурс на кращий 

науково-видавничий проект "Научная книга", а з 2011 — конкурс на здобуття 

Міжнародної премії ім. Д.С. Лихачова за кращі наукові роботи, якими зробле-

но вагомий внесок у національну культуру, науку про книгу, вивчення історії, 

теорії та сучасних проблем книжкової культури.

Представники НАН України у РКВ при МААН беруть активну участь 

у роботі Ради, її сесіях і засіданнях, міжнародних наукових конференціях, 

конкурсах, публікують результати власних наукових досліджень у збірни-

ках матеріалів конференцій, журналі "Научная книга" та збірнику "Книга. 

Исследования и материалы". Також ВД "Академперіодика" надає постійну 

підтримку у підготовці та випуску робочих матеріалів для проведення сесій 

РКВ при МААН. Ця Рада випускає власний Бюлетень і Зведений каталог 

періодичних видань, засновниками яких є академії наук — учасники МААН. 

Перше видання каталогу побачило світ 2008 року, друге — доповнене і до-

опрацьоване — у 2011 році. Друкованим органом РКВ при МААН є журнал 

"Научная книга", який випускає видавництво "Наука" РАН, до роботи між-

народної науково-редакційної ради та редакційної колегії якого залучені і 

члени НВР НАН України.

Крім того, важливим аспектом діяльності Міжнародної асоціації академій 

наук є підтримка працівниками групи науково-методичного забезпечення ви-

давничої діяльності НАН України веб-ресурсу РКВ при МААН: поточне його 

оновлення та наповнення.

Значна увага приділена формуванню експозицій та участі у виставкових 

заходах, що проходять у межах міжнародних наукових конференцій і форумів 

під егідою МААН та РКВ при МААН, а також на інших міжнародних конфе-

ренціях і ярмарках на спільному стенді під фризом "РКВ при МААН". Звісно, 

обидва видавництва НАН України беруть активну участь у виставках і конкур-

сах, що їх організує Рада з книговидання при Міжнародній асоціації академій 

наук під час проведення щорічних Сесій.

До міжнародної діяльності належить і участь у книжкових спеціалізованих 

виставках і ярмарках, що проходять в Україні із залученням іноземних книго-

видавців і книгорозповсюджувачів та за кордоном. Це виставки, у яких тради-

ційно бере участь НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України": "Мис-

тецтво книги", "Книга на Одещині", "Київський книжковий ярмарок", "Форум 
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видавців у Львові", "Франкфуртський книжковий ярмарок" та інші. Нещодавно 

до виставкової діяльності долучився й Видавничий дім "Академперіодика" НАН 

України і відразу став лауреатом конкурсу "Мистецтво книги України".

Також ВД "Академперіодика" активно сприяє представленню наукової 

періодики НАН України на міжнародних книжкових заходах: академічні жур-

нали протягом останніх кількох років було представлено у вигляді комплекс-

ної експозиції у Латвії, Польщі, Росії, Туркменистані, Казахстані, Естонії, 

Болгарії, Азербайджані, Бєларусі.

Ще один вид міжнародної діяльності, у провадженні якого бере участь 

НВР НАН України, — налагодження зв’язків між установами-видавцями на-

укових журналів НАН України та закордонними видавцями й розповсюджува-

чами наукової періодики. Інформація щодо пропозицій, які надходять до НВР 

НАН України, своєчасно оприлюднюються на порталі "Наукові публікації і 

видавнича діяльність" у розділі "Новини". НВР НАН України намагається за-

прошувати представників спеціалізованих видавництв до участі в конферен-

ціях "Наукова періодика: традиції та інновації", а також проводити необхідні 

семінари та наради.

Протягом досліджуваного періоду представники редакційних колегій і 

редакцій академічних наукових журналів брали участь у семінарах, що прово-

дилися представниками видавничої корпорації "МАІК-Інтерперіодика", на-

укометричних баз даних Scopus та Thomson Reuters, видавничого дому Elsevier, 

представниками Будапештської ініціативи — DOAJ (Директорія журналів від-

критого доступу), видавця і розповсюджувача наукових електронних журналів 

Versita та ін.

Прикладом організованої співпраці є співробітництво академічних жур-

налів гуманітарного спрямування із CEJSH (The Central European Journal of 

Social Sciences and Humanities) — "Центральноєвропейським журналом суспіль-

них і гуманітарних наук", заснованим академіями наук країн Вишеградської 

четвірки. 2008 року CEJSH запросив ряд українських журналів до співпраці: 

було запропоновано відповідно до випуску чергових чисел журналів надавати 

мета-дані та анотації на кожну з опублікованих статей англійською мовою в 

електронному вигляді. Надана інформація мала бути агрегованою на спіль-

ному порталі відкритого доступу. Президія НАН України відповідною по-

становою рекомендувала редакційним колегіям 16 видань взяти участь у цій 

роботі з метою їхнього більш активного входження до світового наукового 

простору. Оскільки періодичні видання соціогуманітарного напряму значно 

гірше представлені у світових наукометричних базах за фізико-математичні чи 

природничі, для них особливо актуальним є поширення результатів наукових 

досліджень і представлення відкритої інформації щодо наукових публікацій, 

випущених національними мовами. Редакції 14 академічних журналів, у тому 

числі загальноакадемічні видання "Вісник НАН України" та "Наука та іннова-

ції", підписали угоди про співпрацю з CEJSH і надають необхідну інформацію 

до цього потужного і досить ефективного за кількістю щоденних відвідувань 

тематичного агрегатора.
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частина її інформаційної політики є одним з важливих чин-

ників прогресу суспільства і розвитку економіки.

Історія видавничої діяльності свідчить про спадковість, 

дотримання й повагу до традицій, свідоме урахування зовніш-

ніх та внутрішніх особливостей і закономірностей розвитку 

науки та країни.

Протягом описаного у цьому дослідженні періоду (2002–

2011 рр.) відбувалась зміна етапу "виживання" видавничої га-

лузі етапом її відродження та поступу. У попереднє десятиріч-

чя (1992–2001 рр.) були закладені підвалини подальшого роз-

витку, ухвалені стратегічні рішення, які дозволили за першого 

ж економічно сприятливого моменту перейти до активного 

розвитку й упорядкування видавничої діяльності Національ-

ної академії наук України за нових умов.

Логіка цього розвитку на сьогодні однозначно вказує на 

необхідність організації в Академії спільного видавничого 

комплексу як конгломерату видавничих, поліграфічних, спе-

ціалізованих науково-дослідних і розповсюджувальних під-

розділів. Формування такої поліфункціональної структури 

є запорукою органічного розвитку академічної видавничої 

справи. На сьогодні воно гальмується через недостатньо ін-

тенсивний розвиток поліграфічної бази.

Упровадження у науково-видавничому комплексі Наці-

ональної академії наук України сучасних технологій важливо 

для інформаційної та розповсюджувальної сфери. Першочер-

говим завданням є поширення видавничої продукції Академії 

в електронному просторі як необхідна участь головної науко-

вої організації держави у створенні національного сегмента 

світового електронного простору.

Масштабне і систематизоване запровадження у виробни-

чу практику нових видавничих технологій сприятиме не тіль-

ки істотному прискоренню підготовки і випуску видавничої  

продукції НАН України, її поширенню серед наукової й осві-

тянської спільноти, популяризації результатів наукових дослі-

джень та підвищенню престижу наукової праці.

В

ВИСНОВКИ
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На часі розширення науково-методичного напрямку, можливо у форматі 

консультаційного центру з питань видавничої справи. Зокрема, упровадження 

нових видавничих технологій на усіх етапах роботи з рукописами, дополігра-

фічної підготовки та тиражування. Першим кроком до налагодження ефек-

тивної комунікації між фахівцями видавничої справи з різних установ НАН 

України є започатковані НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України" 

та Видавничим домом "Академперіодика" НАН України щорічні наукові кон-

ференції.

Організація і проведення конференцій, постійних консультацій, у тому 

числі у режимі он-лайн, практичних семінарів, майстер-класів з конкретних 

питань видавничої діяльності – важливі напрями діяльності базової організації 

Науково-видавничої ради НАН України – Видавничого дому "Академперіоди-

ка" НАН України. У його складі працює група науково-методичного забезпе-

чення видавничої діяльності НАН України, яка впроваджує політику видавни-

чої діяльності Академії, розроблену НВР НАН України, проводить інформа-

ційну та консультативно-методичну роботу, пов’язану з видавничою справою 

НАН України взагалі та виконанням державного замовлення зокрема, забез-

печує відповідне нормативне підґрунтя академічної видавничої діяльності.

Для оприлюднення результатів видавничої справи, що ними опікується 

НВР НАН України, і був створений портал "Наукові публікації і видавнича 

діяльність НАН України", функції якого — узагальнювальна й інформаційна. 

Портал спрямований на висвітлення всього спектра видавничої продукції НАН 

України, тобто характеристику Академії через один з аспектів її діяльності.

Надзвичайно важливою є дослідницька та наукова робота у царині ви-

давничої справи, яка охоплює моніторинг її сучасного стану в Академії, на-

лагодження зв’язків з іншими структурами книговидавничої та розповсюджу-

вальної галузі в Україні та за кордоном, а також історичні розвідки. Останні 

спрямовані на здійснення комплексної реконструкції початкового етапу ака-

демічного книговидання та формування методичних засад книгознавства у 

працях вітчизняних науковців.

Основні завдання та перспективи розвитку видавничої справи у Націо-

нальній академії наук України продиктовані її історією та визначені сучасним 

станом. Вони полягають у дотриманні традиційно високого рівня книжкової 

культури в усіх аспектах виробництва книжкових і періодичних видань у кла-

сичному паперовому і сучасному електронному виглядах. Діяльність спеці-

алізованих видавничих і розповсюджувальних установ, а також відповідних 

підрозділів наукових установ НАН України повсякчас спрямована на забезпе-

чення потреб вітчизняних науковців у виробництві видавничої продукції для 

оприлюднення результатів, інтенсифікації наукової комунікації, сприяння 

підвищенню рівня освіти, популяризації наукових здобутків.

Поєднання традицій та інновацій у процесі розвитку видавничої справи 

Академії є запорукою органічного розвитку інформативного сегмента світо-

вого інформаційного простору та цілеспрямованого впровадження політики 

інформації в країні.
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ДОДАТОК 1

ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
В ГАЛУЗІ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

1. Про видавничу справу (Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР).

2. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні (Закон України від 

16.11.1992 № 2782-XII).

3. Про обов’язковий примірник документів (Закон України від 09.04.1999 № 595-XIV).

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов’язкового 

безоплатного примірника документів (Закон України від 12.01.2012 № 4319-VІ).

5. Про авторське право і суміжні права (Закон України від 11.07.2001 № 2627-ІІІ).

6. Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні (Закон України від 

06.03.2003 № 601-ІV).

7. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналіс-

тів (Закон України від 23.09.1997 № 540/97-ВР).

8. Про засади державної мовної політики (Закон України від 03.07.2012 № 5029-17).

9. Про захист суспільної моралі (Закон України від 20.11.2003 № 1296-IV).

10. Про посилення захисту майна редакцій, засобів масової інформації, книгарень, під-

приємств книгорозповсюдження, творчих спілок (Закон України від 20.05.2010 № 2274-VI).

11. Про державну таємницю (Закон України від 21.01.1994 № 3855-ХІІ).

12. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб (Закон 

України від 22.12.1995 № 493/95-ВР).

13. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випус-

ку видавничої продукції на умовах державного замовлення (Закон України від 12.05.2011 

№ 3352-VI).

14. Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформацій-

них агентств та розміри реєстраційних зборів (Постанова Кабінету Міністрів України від 

17.11.1997 № 1287).

15. Про державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої про-

дукції (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.1998 № 1540).

16. Про затвердження Порядку формування державного замовлення на випуск видав-

ничої продукції та її розповсюдження (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 

№ 850).

17. Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів (Постанова Кабі-

нету Міністрів України від 10.05.2002 № 608).

18. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і 

навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537).
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19. Про затвердження Положення про апробацію та моніторингові дослідження на-

вчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 08.05.2008 № 401).

20. Про затвердження форм звітності № 1-В (книги) (квартальна) "Звіт про випуск 

книжкової продукції", № 1-В (ЗМІ) (піврічна) "Звіт про випуск продукції друкованих за-

собів масової інформації" та інструкцій щодо їх заповнення" (Наказ Державного комітету 

телебачення та радіомовлення України від 3 червня 2009 року № 194).

21. Про Порядок надання Міжнародного стандартного номера книги в Україні (Ін-

струкція. – К. : Кн. палата України, 2009. – 9 с.).

22. ДСТУ 3003:2006. Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення по-

нять. – На заміну ДСТУ 3003–95 ; чинний від 2007–07–01.

23. ДСТУ 301795. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Вперше ; чинний 

від 1996–01–01.

24. ДСТУ 301895. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. Вперше ; 

чинний від 1996–01–01.

25. ДСТУ 358297. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у 

бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. На заміну РСТ УРСР 1743–82 ; чин-

ний від 1998–07–01.

26. ДСТУ 377298. Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимо-

ги. На заміну ОСТ 29.10690, ОСТ 29.11588 ; чинний від 1999–07–01.

27. ДСТУ 381498. Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна ну-

мерація книг. – Зі скасуванням ГОСТ 7.53–86 ; чинний від 2000–01–01.

28. ДСТУ 44892004. Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів. – Зі скасу-

ванням ГОСТ 577390 ; чинний від 2006–01–01.

29. ДСТУ 4515:2006. Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна 

нумерація серіальних видань. – Зі скасуванням ГОСТ 7.5689 ; чинний від 2007–07–01.

30. ДСТУ 4826:2007. Інформація та документація. Видання інформаційні. Загальні ви-

моги. – Зі скасуванням ГОСТ 7.23–80 ; чинний від 2009–01–01.

31. ДСТУ 4861:2007. Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості. – Зі 

скасуванням ГОСТ 7.4–86, ГОСТ ЭД 1 7.4–90 ; чинний від 2009–01–01.

32. ДСТУ 7093:2009 (ГОСТ 7.11–2004 (ИСО832:1994), МОД; ISO 832:1994, МОД) Сис-

тема стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами. Зі скасуван-

ням ГОСТ 7.11–78 ; чинний від 2010–04–01.

33. ДСТУ 7152:2010. Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у 

журналах і збірниках. – Зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 7.5–88 ; чинний від 2010–

10–01.

34. ДСТУ 7157:2010. Інформація та документація. Електронні видання. Основні види 

та вихідні відомості. – Вперше ; чинний від 2010–07–01.

35. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ГОСТ 7.1–2003, ІДТ). Система стандартів з інформації, бі-

бліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання. – Зі скасуванням ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–

79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; чинний від 2007–07–01. 

36. ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214–76), (ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76), ІДТ) Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. 

Общие требования. – Зі скасуванням ГОСТ 7.9–95 ; чинний від 2009–12–01.

37. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 (ГОСТ 7.80–2000, ІДТ). Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та 

правила складання. – Вперше ; чинний від 2008–04–01.
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38. ГОСТ 7.1293. Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-

му делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требова-

ния и правила. – Взамен ГОСТ 7.12–77 ; введ. 1995–07–01.

39. ГОСТ 7.62–90. Cистема стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттис-

ков. Общие требования. – Взамен ГОСТ 16347–78 ; введ. 01.01.91.

40. СОУ 22.2-02477019-06:2006. Журнали. Технічні умови. — На заміну ГСТУ 29.197 ; 

чинний від 2007–02–01.

41. СОУ 22.2-02477019-07:2007. Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для се-

редніх загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги. – На заміну ГСТУ 

29.297 ; чинний від 2007–07–15.

42. СОУ 22.2-02477019-14:2009. Видання книжкові. Технічні умови. – На заміну ГСТУ 

29.52001 ; чинний від 2009–11–01.

43. СОУ 22.2-02477019-15:2010. Поліграфія. Обкладинки та палітурки. Типи. – На за-

міну ГСТУ 29.42001 ; чинний від 2010–11–01.

44. СОУ 22.2-02477019-16:2010. Календарі друковані. Технічні умови. – На заміну ТУУ 

29.00595 ; чинний від 2010–11–01.

45. КД 29.062001. Оформлення та поліграфічне виконання друкованих засобів масової 

інформації. Чинний від 2001–04–01.
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ДОДАТОК 2
РОЗПОРЯДНІ ДОКУМЕНТИ НАН УКРАЇНИ 

В ГАЛУЗІ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Постанови Президії HAH України

1. Про затвердження Положення про Науково-видавничу раду HAH України та її скла-

ду (від 07.02.2003 № 20). 

2. Про стан та перспективи розвитку видавничої діяльності Національної академії 

наук України (від 26.10.2005 № 222).  

3. Про затвердження Положення про книжкову серію Національної академії наук 

України (від 14.06.2006 № 171). 

4. Про започаткування книжкової серії Національної академії наук України "Прези-

денти Академії наук України" (від 30.06.2006 № 186).

5. Про організацію співпраці HAH України з академіями наук країн Вишеградської 

четвірки (Польська академія наук, Академія наук Чеської Республіки, Словацька академія 

наук, Угорська академія наук) (від 24.10.2008 № 270).

6. Про затвердження Положення про періодичне видання Національної академії наук 

України (від 07.11.2008 № 283).

7. Про видання вибраних праць дійсних членів (академіків) HAH України (від 

25.02.2009 № 61).

8. Про забезпечення Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського науко-

вими виданнями для міжнародного книгообміну (від 11.11.2009 № 306).

9. Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 07.11.08. № 283 (від 

24.02.2010 № 53).

10. Про доставляння обов’язкових примірників видань (від 21.04.2010 № 118). 

11. Про порядок формування державного замовлення на випуск видавничої продук-

ції та її розповсюдження (постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 № 850) (від 

26.09.2012 № 190). 

Розпорядження Президії НАН України

1. Про порядок присвоєння міжнародного стандартного номера книги ISBN видан-

ням НАН України (від 24.01.2002  № 30).

2. Про застосування грифу "Національна академія наук України" періодичними та се-

ріальними виданнями установ НАН України (від 24.01.2002 № 31).

3. Про затвердження Положення про випуск Національною академією наук України 

друкованої продукції за державним замовленням (від 28.02.2006 № 125).

4. Про затвердження Програми підтримки журналів Національної академії наук Укра-

їни (від 04.02.2009 № 50).

5. Про затвердження Порядку подання і опрацювання рукописів для видання на умо-

вах державного замовлення  (від 12.02.2009 № 81).

6. Про затвердження Порядку включення рукописів видань молодих учених та докто-

рів наук віком до 40 років до проекту "Наукова книга" (від 26.06.2009 № 398).

7. Про затвердження Порядку розповсюдження та обліку видавничої продукції науко-

вими установами НАН України (від 18.11.2011 № 731).

8. Про внесення змін до Порядку розповсюдження та обліку видавничої продукції на-

уковими установами НАН України (від 23.02.2012 № 113).

9. Про затвердження Положення про підготовку та випуск національною академією 

наук України видавничої продукції за державним замовленням (від 19.03.2012 № 171). 

10. Про затвердження Положення про порядок формування державного замовлен-

ня на підготовку та випуск видавничої продукції Національної академії наук України (від 

10.10.2012 № 623).

11. Про затвердження Порядку подання і опрацювання рукописів видань для підго-

товки та випуску на умовах державного замовлення  (від 10.10.2012 № 624).
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ДОДАТОК 3

ЖУРНАЛИ НАН УКРАЇНИ

  1. Автоматичне зварювання (Автоматическая сварка)

  2. Альгологія (Альгология)

  3. Археологія

  4. Бібліотечний вісник

  5. Біотехнологія

  6. Вісник зоології (Вестник зоологии)

  7. Вісник Національної академії наук України

  8. Геоінформатика

  9. Геологічний журнал

10. Геологія і геохімія горючих копалин 

11. Геологія і корисні копалини Світового океану

12. Геофізичний журнал (Геофизический журнал)

13. Гідробіологічний журнал (Гидробиологический журнал)

14. Демографія і соціальна економіка

15. Доповіді Національної академії наук України

16. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності

17. Економіка промисловості

18. Економіка та право

19. Економіка України

20. Економічна теорія

21. Енерготехнології і ресурсозбереження (Энерготехнологии и ресурсосбережение)

22. Журнал математичної фізики, аналізу і геометрії

23. Журнал органічної та фармацевтичної хімії

24. Інтродукція рослин

25. Керуючі системи та машини (Управляющие системы и машины)

26. Кібернетика та системний аналіз (Кибернетика и системный анализ)

27. Кінематика і фізика небесних тіл (Кинематика и физика небесних тел)  

28. Космічна наука і технологія

29. Математичні машини і системи

30. Металофізика і новітні технології (Металлофизика и новейшие технологии)

31. Мікробіологічний журнал 

32. Мінералогічний журнал 

33. Мовознавство

34. Морський гідрофізичний журнал (Морской гидрофизический журнал)

35. Морський екологічний журнал

36. Надтверді матеріали (Сверхтвердые материалы)

37. Народна творчість та етнологія

38. Народознавчі зошити

39. Наука та інновації

40. Наука та наукознавство

41. Нейрофізіологія 

42. Онкологія 

43. Полімерний журнал 

44. Прикладна механіка (Прикладная механика)

45. Проблеми керування та інформатики (Проблемы управления и информатики)

46. Проблеми міцності (Проблемы прочности)

47. Проблеми програмування
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48. Проблеми кріобіології

49. Проблеми машинобудування 

50. Промислова теплотехніка (Промышленная теплотехника)

51. Процеси лиття (Процессы литья)

52. Радіофізика і радіоастрономія (Радиофизика и радиоастрономия) 

53. Радіофізика і електроніка (Радиофизика и электроника)

54. Регіональна економіка

55. Світогляд

56. Системні дослідження та інформаційні технології

57. Слово і час

58. Сучасна електрометалургія (Современная электрометаллургия)

59. Східний світ

60. Теоретична і експериментальна хімія (Теоретическая и экспериментальная химия)

61. Термоелектрика  (Thermoelectricity)

62. Технічна діагностика і неруйнівний контроль (Техническая диагностика и неразру-

шающий контроль)

63. Технічна електродинаміка

64. Технічна механіка (Техническая механика)

65. Український біохімічний журнал

66. Український хімічний журнал (Украинский химический журнал)

67. Українська мова

68. Український ботанічний журнал

69. Український географічний журнал 

70. Український історичний журнал

71. Український математичний журнал

72. Український фізичний журнал 

73. Успіхи фізики металів (Успехи физики металлов) 

74. Фізика і техніка високих тисків (Физика и техника высоких давлений)

75. Фізика низьких температур (Физика низких температур) 

76. Фізіологія рослин і генетика

77. Фізико-хімічна механіка матеріалів 

78. Фізіологічний журнал

79. Філософська думка

80. Хімія і технологія води (Химия и технология воды)

81. Хімія, фізика і технологія поверхні 

82. Цитологія і генетика (Цитология и генетика)

83. Штучний інтелект (Искусственный интеллект)

84. Електронне моделювання 

85. Український реферативний журнал "Джерело". Серія 1. "Природничі науки"
86. Український реферативний журнал "Джерело". Серія 2. "Техніка. Промисловість. 

Сільське господарство"
87. Український реферативний журнал "Джерело". Серія 3. "Соціальні та гуманітарні 

науки. Мистецтво"
88. Український реферативний журнал "Джерело". Серія 4. "Медицина"
89. Biopolymers and Cell

90. Experimental oncology (Експериментальна онкологія ) 

91. Functional Materials (Функціональні матеріали)

92. Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics (Фізика напівпровідників, 

квантова електроніка і оптоелектроніка)
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ДОДАТОК 4

ЗАРЕЄСТРОВАНІ КНИЖКОВІ СЕРІЇ
 НАН УКРАЇНИ

Загальноакадемічні

1. Президенти Академії наук України (Національна академія наук України).

2. Біобібліографія вчених України (Національна академія наук України).

3. Бібліотека школяра (НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України").

4. Бібліотека української літератури (Національна академія наук України та НВП "Ви-

давництво "Наукова думка" НАН України).

5. Наука України у світовому інформаційному просторі (Національна академія наук 

України).

Галузеві

1. Задачі та методи: математика, механіка, кібернетика  (Інститут прикладної матема-

тики і механіки НАН України).

2. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених (Інститут літератури ім. Т.Г. Шевчен-

ка НАН України).

3. Наукові записки державного природознавчого музею (Державний природознавчий 

музей НАН України).

4. Пам’яті видатних вчених онкологів України (Інститут експериментальної патології, 

онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України).

5. Проблеми регіонального розвитку (Інститут регіональних досліджень НАН України).

6. Регіони: моніторинг, прогнози, моделі (Інститут регіональних досліджень НАН 

Ук раїни).

7. Реєстр імен Українського біографічного словника. Робочі зошити (Національна 

біб ліотека України імені В.І. Вернадського).

8. Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и тех-

ники (Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК "Інститут монокристалів" НАН України).

9. Сучасні проблеми океанології  (Морський гідрофізичний інститут НАН України).

10. Фауна України  (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України).

11. Экономика промышленности (Інститут економіки промисловості НАН України).

Вузькоспеціальні

1. Антологія творчих досягнень (Інститут світової економіки та міжнародних відно-

син НАН України).

2. Безпека атомних станцій (Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН 

України).

3. Бібліографічна серія (Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка 

НАН України).

4. Бюлетень українського центру визначення параметрів обертання Землі (Головна 

астрономічна обсерваторія НАН України).

5. Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства (Інститут української 

археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України).

6. Геологічне середовище антропогенної екосистеми (Відділення морської геології та 

осадочного рудоутворення НАН України).

7. Джерела української біографістики у фондах НБУВ (Національна бібліотека Украї-

ни імені В.І. Вернадського).
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8. Діалектологічна скриня (підсерія "Цеглинка" до "Словника українських говорів")  

(Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).

9. Діалектологічні студії  (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).

10. Із словникової спадщини (Інститут енциклопедичних досліджень НАН України).

11. Історики України (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).

12. Книга в Україні. 1861–1917. Матеріали до репертуару української книги (Націо-

нальна бібліотека України імені В.І. Вернадського).

13. Літературні пам’ятки (Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України).

14. Літературознавчі студії (Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевчен-

ка НАН України).

15. Матеріали до Українського біографічного словника (Національна бібліотека Укра-

їни імені В.І. Вернадського і Українське біографічне товариство).

16. Мислителі української діаспори (Відділення релігієзнавства Інституту філософії 

ім. Г.С. Сковороди НАН України).

17. Наукові колекції державного природознавчого музею (Державний природознав-

чий музей НАН України).

18. Наукові студії ІМФЕ (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М.Т. Рильського НАН України).

19. Релігійна свобода (Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сково-

роди НАН України та Українська асоціація релігієзнавців).

20. Семинары по гематопатологии (Інститут експериментальної патології, онкології і 

радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України).

21.  Словник української мови XVI – першої половиниXVII ст. (Інститут українознав-

ства ім. І. Крип’якевича НАН України).

22. Україна: хроніка ХХ століття  (Інститут історії України НАН України).

23. Українська історична та діалектна лексика (Інститут українознавства ім. І. Кри п’я-

кевича НАН України).

24. Український визвольний рух у ХХ столітті (Інститут українознавства ім. І. Кри п’я-

кевича НАН України).

25. Українські історики (підсерії "Вчені Інституту історії України", "Українські істори-

ки ХХ століття") (Інститут історії України НАН України).

26. Усна історія України (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).

27. Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів (Фізико-

механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України).

28. Франкознавча серія (Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка 

НАН України).

29. Шашкевичіана (підсерія "Бібліотека Шашкевичіани") (Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України).
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ДОДАТОК 5

ВИДАВНИЧІ ПРОЕКТИ НАН УКРАЇНИ

Продовжувані

1. Наукова книга

2. Наукова книга. Молоді вчені

3. Наукові переклади

4. Українська наукова книга іноземною мовою

5. Наука для всіх

6. Вибрані праці дійсних членів (академіків) НАН України

Енциклопедичні

1. Енциклопедія історії України (Інститут історії України НАН України)

2. Енциклопедія міжнародного права (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України)

3. Енциклопедія сучасної України (Інститут енциклопедичних досліджень НАН України)

4. Етимологічний словник (Український мовно-інформаційний фонд НАН України)

5. Історія української культури (Національна академія наук України)

6. Історія української літератури (Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України)

7. Національний атлас України (Інститут географії НАН України)

8. Словник української мови (Український мовно-інформаційний фонд НАН України)

9. Словники України (серія , Український мовно-інформаційний фонд НАН України)

10. Франківська енциклопедія (Інститут Івана Франка НАН України)

11. Шевченківська енциклопедія (Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України)

12. Юридична енциклопедія (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН

України)
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ДОДАТОК 6

ВІДЗНАКИ, ЯКИМИ НАГОРОДЖЕНІ 
КНИГИ ВИДАВНИЦТВ НАН УКРАЇНИ

Державне підприємство Науково-виробниче підприємство 
"Видавництво "Наукова думка" НАН України"

2002 рік

1. Диплом учасника виставки-фестивалю "Освіта, працевлаштування та кар’єра" від 

Товариства "Знання" України. 

2003 рік

1. Подяка від концерну "Райский уголок" за допомогу у вихованні творчої особистос-

ті — книжковий фестиваль "Світ книги — 2003".

2. Диплом Національної академії наук за активну участь в організації та проведенні 

виставки наукових і науково-технічних досягнень НАН України, присвяченої 85-річному 

ювілею НАН України та 10-річчю Міжнародної асоціації академій наук (МААН).

3. Грамота постійному учаснику Всеукраїнської виставки-форуму "Українська книга 

на Одещині" за сприяння широкій популяризації української книги у південному регіоні, 

відродженню духовності та культури народу України.

4. Диплом переможця конкурсу "Краща книга на виставці-форумі "Українська книга 

на Одещині" — 2003 в номінації "Довідкове видання" за книгу А. Бурячка "Орфографічний 

словник української мови".

2004 рік

1. Подяка за вагомий внесок у розвиток творчого потенціалу молоді — Міжнародний 

книжковий фестиваль "Світ книги — 2004" (концерн "Райский уголок", м. Харків).

2. Форум видавців у Львові нагородив зібрання творів Т. Шевченка в 6-ти томах.

3. Диплом оргкомітету V Всеукраїнської виставки-форуму "Українська книга на Оде-

щині", присвяченої 175-річчю від часу заснування ОДНБ ім. М. Горького, за видання зі-

брання творів Т.Г. Шевченка у 6-ти томах (номінація "Українська та зарубіжна класика").

4. На Форумі видавців у Львові нагороду отримала книга О. Мороженка "Методи і ре-

зультати дистанційного зондування планетних атмосфер".

5. Диплом Державного комітету телебачення та радіомовлення України за активну 

участь у четвертій міжнародній виставці-ярмарку "Книжковий сад–2004", диплом І ступе-

ня за видання "Енциклопедія історії України" у номінації "З глибини знань" (краще енци-

клопедичне видання).

6. Грамота оргкомітету V Всеукраїнської виставки-форуму "Українська книга на Оде-

щині" — постійному учаснику форуму.

7. Диплом ІІІ ступеня Оргкомітету з проведення IV Міжнародної виставки-ярмарку 

"Книжковий сад–2004" у номінації "Погляд історії" (краще українське видання з історич-

ної тематики) за наукове дослідження "Голод 1932—1933 років в Україні, причини та на-

слідки".

8. Диплом шостої Всеукраїнської рейтингової акції "Книжка року — 2004" за ІІ місце, 

здобуте книжкою В.Ф. Верстюк, В.М. Горобець, О.П. Толочко та ін. "Україна і Росія в іс-

торичній ретроспективі: українські проекти в Російській імперії, радянський проект для 

України, новітній український державотворчий процес", номінація "Минувщина".

9. Диплом VI Київської міжнародної виставки-ярмарку "Книжковий світ — 2004", 

приз "Срібний Нестор-літописець" за видання "Етнонаціональна структура українського 

суспільства", перше місце на конкурсі "Книжковий дивосвіт України" у номінації "Краще 
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енциклопедично-довідкове видання", а в номінації "Оригінальний видавничий проект" — 

за книгу "Незнайома Кліо: Таємниці, казуси і курйози української історії".

10. Шоста Всеукраїнська рейтингова акція "Книжка року — 2004". Диплом за ІІ місце 

в номінації "Обрії" отримала книжка "Енциклопедія історії України", том 1.

2005 рік

1. Диплом Держкомтелебачення і радіомовлення України за участь у І Київській між-

народній книжковій виставці-ярмарку.

2. Диплом Херсонської торгово-промислової палати за участь у міжрегіональній спе-

ціалізованій виставці-ярмарку "Книжковий салон — 2005".

3. Диплом ІІІ ступеня оргкомітету VI Всеукраїнської виставки-форуму "Українська 

книга на Одещині" за словник-довідник В. Жайворонка "Велика чи мала літера?" (номіна-

ція "Енциклопедичне та довідкове видання" та за високу професійну майстерність).

4. Диплом НАН України — учаснику загальноукраїнського проекту "Україна наукова. 

Національна академія наук України. 2005".

2006 рік

1. Диплом Міністерства освіти і науки України за видання та активне розповсюджен-

ня навчально-методичної, розвиткової, довідкової та художньої літератури ("Освіта та 

кар’єра").

2. Диплом на потвердження І місця у Восьмому Всеукраїнському рейтингу "Книжка року" 

в номінації "Обрії" за книгу Верстюка В.Ф. "Україна від найдавніших часів до сьогодення".

3. Диплом ІІІ ступеня Держкомтелебачення та радіомовлення України в номінації 

"З глибини знань" Національного конкурсу "Краща книга України" — за книгу "Історія 

українського селянства".

4. Диплом Держкомтелебачення та радіомовлення України за участь у ІІ Київській 

міжнародній виставці-ярмарку.

2007 рік

1. Диплом на потвердження того, що Видавництво "Наукова думка" визнано одним 

з десяти найпопулярніших у перебігу Всеукраїнського читацько-експертного опитування 

"Книжки незалежного 15-річчя, які вплинули на український світ".

2. На "Фестивалі української книги та читання" почесний дипломом ІІ ступеня в номі-

нації "Видавництва, книги яких найбільше читають".

2008 рік

1. Чотири премії на конкурсі "Мистецтво книги України" за видання 2008 року: "Мис-

тецтво ікони" Д. Степовика, "Княжий двір Південної Русі Х—ХІІ ст." М. Котляра, В. Рички, 

"Безпека регіонів України" за редакцією Б. Данилишина та "Біобібліографія Б.Є. Патона".

2. Перша премія за підручник "Історія архітектури стародавнього світу" на конкурсі 

"Мистецтво книги України".

3. На ХІ Київському міжнародному книжковому ярмарку "Книжковий світ — 2008" 

диплом за видання М. Котляр, В. Ричка "Княжий двір Південної Русі Х—ХІІІ ст.", що по-

сіло друге місце на конкурсі "Книжковий дивосвіт України" у номінації "Краще наукове, 

науково-популярне видання, есеїстика".

4. На ІV Київській Міжнародній книжковій виставці-ярмарку — 2008 у конкурсі "Кра-

ща книга України" диплом ІІ ступеня в номінації "З глибини знань" за книгу В.І. Тимофі-

єнка "Історія архітектури стародавнього світу".

5. На ІХ Всеукраїнській виставці-форумі "Українська книга на Одещині" "Українська 

драматургія ХІХ—ХХ ст." та "Українські поети ХХ століття" з серії "Бібліотека школяра" 

визнані найкращими у своїй категорії і відзначені дипломом.
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2009 рік

1. На V Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку диплом I ступеня у но-

мінації "Життя славетних" за книгу "Євген Павлович Федоров: нариси та спогади про вче-

ного" й у номінації "З глибини знань" диплом II ступеня за книгу В. Литвинова "Украї-

на у пошуках своєї ідентичності. XVI — початок XVII століття. Історико-філософський 

нарис".

2. На X Всеукраїнській виставці-форумі "Українська книга на Одещині" диплом за 

книгу "Микола Гоголь. Вибране" у номінації "Українська та зарубіжна класика".

3. На 17 Форумі видавців у Львові, у рамках конкурсу "Мистецтво книги України" ди-

пломів ІІ ступеня удостоєні книги "Історія України" В. Литвина та "Песни невинности и 

опыта" В. Блейка, третьою премією відзначена книга "Русь, Мала Русь, Україна у післямон-

гольські та козацькі часи" О. Моці. Також Персональною відзнакою членів журі була удо-

стоєна книга М. Жулинського "Нація. Культура. Література: Національно-культурні міфи 

та ідейно-естетичні пошуки української літератури".

2010 рік

На Всеукраїнському конкурсі 1. "Книжка року — 2010" під час книжкового ярмарку 

МЕДВІН — 2010 у номінації "Хрестоматія" перше місце здобула книга М. Жулинського. 

"Нація. Культура. Література: національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки 

української літератури".

На конкурсі на кращий науково-видавничий проект 2. "Научная книга" Ради з книго-

видання при Міжнародній асоціації академій наук в номінації "Гран-Прі" пам’ятний приз та 

диплом отримало видання "Неорганическое материаловедение" (в 2-х томах), а лауреатом 

конкурсу в номінації "Співдружність" стало видання О. Моці "Русь, "Мала Русь", "Україна" 

в післямонгольські та козацькі часи".

На Всеукраїнському конкурсі видань для вищих навчальних закладів 3. "Університет-

ська книга — 2010" ІІІ місце у номінації "За високу видавничу культуру" та ІІ місце у номіна-

ції "Краще навчальне видання з природничих та математичних наук" за книгу Козло ва І.П., 

Радченко О.С., Степура Л.Г., Кондратюк Т.О. "Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її 

прикладні аспекти".

2011 рік

1. На Міжнародному конкурсі на кращий науково-видавничий проект 2011 року —  

диплом переможця у номінації "Природничі науки" за підготовку і випуск книги В.Г. Ба-

рьяхтара, І.В. Барьяхтар "Молекулярная физика. Курс лекций" та диплом лауреата в номі-

нації "Гран-прі" за підготовку і випуск книги В.В. Гончарука "Наука о воде".

2. На ХІІ Всеукраїнській виставці-форумі "Українська книга на Одещині" у номінації 

"Літературознавство" дипломом нагороджено книгу М. Жулинського "Нація. Культура. Лі-

тература: національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури".

2012 рік

1. На книжковому конкурсі, що проводився в межах ХІІІ Всеукраїнської виставки-

форуму "Українська книга на Одещині" книга "Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ 

століття", стала переможцем у номінації "Історична спадщина".

2. На ХІІІ Всеукраїнській виставці-форумі "Українська книга на Одещині" нагородже-

но колектив Видавництва Почесною грамотою за вагомий внесок у створення духовних 

цінностей та високу професійну майстерність.

3. Найвища нагорода Гран-прі "Золотий Фенікс" за книгу "Очерки о метаноугольной 

отрасли (понятно о сложном и важном)", автори М.А. Ільяшов, В.В. Лєвіт та Ю.В. Філатов 

(XIV фестиваль книговидавців та книгорозповсюджувачів "Світ книги — 2012", м. Харків).
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4. На Міжнародному конкурсі на кращий науково-видавничий проект 2012 року "На-

учная книга" дипломи лауреатів отримали видання: "Очерки о метаноугольной отрасли" 

(автори — Ільяшов М.А., Лєвіт В.В., Філатов Ю.В., номінація "Гран-Прі") та "Энергетика и 

комфорт" (автор — Н.М. Мхітарян, номінація "Природ ничі науки").

Видавничий дім "Академперіодика" НАН України

2009 рік

Видавничий дім "Академперіодика" вперше взяв участь у книжкових конкурсах і здобув 

низку почесних нагород. 

Треті премії на 13 Всеукраїнському конкурсі "Мистецтво книги України" отримали: кни-

га М. Шамрай "Альдини в бібліотеках України", монографії О.К. Супронюк (комплект із двох 

книг) "Н.В. Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии" та "Литературная среда раннего 

Гоголя", монографія А.С. Литвинко "Микола Боголюбов та статистична фізика в Україні". 

Дипломом другого ступеня всеукраїнського конкурсу "Мистецтво книги України" відзна-

чено книгу О.І. Мартиненко "Методи молекулярної біотехнології: лабораторний практикум".

2010 рік

23—25 листопада 2010 року в Москві відбулося засідання IV Сесії Ради з книговидання 

при Міжнародній асоціації академій наук (МААН) і підбиття підсумків Міжнародного кон-

курсу на кращий видавничий проект "Научная книга". 

Лауреатом конкурсу в номінації "Суспільні науки" стало видання О.К. Супронюк: 

"Н. В. Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии: Биобиблиографический словарь" і 

"Литературная среда раннего Гоголя".

На Першому всеукраїнському конкурсі видань для вищих навчальних закладів "Уні-

верситетська книга-2010" двома дипломами було нагороджено ВД "Академперіодика" за 

видання книги О.І. Мартиненко "Методи молекулярної біотехнології", що посіла друге 

місце у номінаціях: "За високу видавничу культуру" та "Краще навчальне видання з при-

родничих та математичних наук".

Найкращою книгою року Американською Астрономічною Асоціацією визнано книгу 

"Дистанційне зондування об’єктів Сонячної системи поляриметричними засобами" (ан-

глійською мовою, автори М.І. Міщенко, В.К. Розенбуш, М.М. Кисельов та ін.).

2011 рік
5 та 6 жовтня 2011 року в рамках проведення V Сесії Ради з книговидання при МААН 

пройшов Міжнародний конкурс на кращий науково-видавничий проект 2011 року — "На-

учная книга". 

За результатами конкурсу "Научная книга" ВД "Академперіодика" одержав дипломи 

лауреата за видання:

"М.В. Келдиш та українська наука. До 100-річчя з дня народження вченого" (номіна-

ція "Співдружність");

"Девонські конодонти південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи" 

(авт. — Д.М. Дригант, номінація "Природничі науки").

2012 рік
24–26 жовтня 2012 року в рамках проведення VІ Сесії Ради з книговидання при МААН 

пройшов Міжнародний конкурс на кращий науково-видавничий проект 2012 року — "На-

учная книга". 

За результатами конкурсу "Научная книга" ВД "Академперіодика" одержав нагороду 

переможця конкурсу у номінації "Гран-прі" за двомовне видання: "Б.Є. Патон: 50 років на 

чолі Академії", а також диплом лауреата конкурсу за видання "Жизнь в гидросфере" (авт. — 

О.О. Протасов, номінація "Природничі науки").
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