
Про каталог періодичних видань Національної академії наук України 

 

Науково-видавнича рада Національної академії наук України продовжує 

видання каталогів періодичних видань НАН України та її установ. Перший з них 

вийшов понад 20 років тому, останній — 2014 року. З того часу істотно змінився 

перелік видань та основні їхні параметри. 

Жорсткішими стали вимоги Академії до власних видань, наказом МОН 

України від 15.01.2018 № 32 визначено нові критерії оцінювання видань з метою 

включення до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть 

публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 

доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Наприклад, нині 

наукове періодичне видання просто не може існувати без власного вебресурсу, 

на який потрібно було отримати окремий серійний номер ISSN, без англомовної 

версії цього вебресурсу і без отримання цифрових ідентифікаторів об’єкта (DOI) 

на випуски видання і статті у них. Деякі видання не змогли задовольнити нові 

вимоги й засновники перестали їх випускати. На жаль, часто видання, що 

фактично припинили діяльність, юридично це припинення не оформлюють. 

Загалом кількість видань, у випускові яких так чи інакше беруть участь установи 

НАН України, зменшилась. Істотні зміни відбулись і у складі редакційних 

колегій, зокрема змінились головні редактори багатьох видань. Тож оновлення 

каталогу стало нагальною необхідністю. 

У цьому каталозі ми прагнули надати актуальну інформацію про ті 

видання, які працюють, регулярно виходять і є видимими науковій спільноті, 

тобто на їхніх «живих» вебресурсах є нова інформація. Тому змінено й принцип 

подання інформації про періодичні видання: відомості про видання подані без 

типового чи тематичного групування, за абеткою, за українською назвою 

видання. Видання, які офіційно не мають назви українською мовою, мають 

титульну назву англійською або виходять в Україні винятково англійською 

мовою, розташовані далі за англійською абеткою. Переклад назви українською у 

такому випадку наведено нижче у дужках. Кожному виданню виділена одна 

сторінка каталогу, на якій вказано: свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації, відомості про перевидання, 

проблематика, вид видання, тип видання, рік заснування, періодичність, ISSN 

(Print), ISSN (Online), цифровий ідентифікатор об’єкта DOI, мова видання 

(відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної»), Перелік наукових фахових видань України (дата 

включення, категорія), засновник(и), головний редактор, контактна особа, адреса 

редакції, телефон / факс, електронна пошта, вебсторінка. 



Уся наведена інформація перевірена станом на 1 листопада 2021 року. 

Представлені видання, останній випуск яких здійснено не пізніше 2018 року і які 

повідомили про продовження своєї діяльності. 

Для полегшення користування каталогом у ньому складено покажчики: 

назв видань українською та англійською мовами; 

назв видань за приналежністю установ-засновників до відділень наук НАН 

України; 

назв видань за типом — журнали і збірники НАН України (для яких 

Академія є співзасновником як юридична особа), журнали і збірники установ 

НАН України; 

електронних видань; 

установ НАН України, що є засновниками (співзасновниками) видань; 

наукових установ іншого відомчого підпорядкування і закладів вищої 

освіти, що є співзасновниками видань разом з установами НАН України. 

Загалом у каталозі наведено інформацію про 279 видань, з них 88 журналів 

та 28 збірників, засновником чи співзасновником яких є НАН України як окрема 

юридична особа, та 85 журнали й 78 збірники, засновником чи співзасновником 

яких є установи НАН України. Серед цих видань 9 виходять лише у 

електронному вигляді.  

Звісно, цей каталог не містить усієї інформації про видання і, зрозуміло, 

що вона буде швидко застарівати. Тому з метою отримання детальної і 

актуальної інформації необхідно звертатись до офіційних вебресурсів наукових 

періодичних видань або до редакцій. Водночас актуалізація інформації про 

наукові періодичні видання НАН України та установ буде тривати на цьому 

вебресурсі НАН України. 

Каталог буде корисним як джерело інформації для науковців, фахівців 

видавничої справи і організаторів науки в Академії та у нашій державі. 

 


