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Про науково-видавничу діяльність             

НАН України в нових умовах 

 

 

Через зміни умов організації співпраці з міжнародними 

організаціями внаслідок повномасштабного вторгнення  РФ на територію 

України, а також зміни в організації роботи наукометричної бази даних 

Web of Science Core Collection з науковими виданнями і видавцями 

постала нагальна необхідність у визначенні для НАН України єдиного 

видавця наукових періодичних видань. Насамперед тих, підготовка та/або 

випуск яких здійснюються у межах Програми підтримки журналів НАН 

України. 

По-перше, форс-мажорні обставини, що склались, спонукають до 

ухвалення консолідованих рішень та зосередження ресурсів і зусиль 

задля підвищення ефективності праці. 

По-друге, відомі світові агрегатори наукової інформації акцентують 

увагу на співпраці з професійними видавцями, здатними забезпечити 

такий рівень підготовки наукової видавничої продукції, який відповідає 

ініціативі відкритої науки та вимогам щодо відкритого доступу. 

Зараз Видавничий дім «Академперіодика» НАН України налагодив 

комунікацію з більшістю наукових журналів, випуск і підготовка яких 

передбачені планом 2022 року, й здійснює виготовлення оригінал-макетів 

і забезпечення індексами doi цих видань. Організовано збереження 

повного архіву видавництва, включно із новими періодичними й 

книжковими виданнями, у кількох непов’язаних копіях. 

Затверджена розпорядженням Президії НАН України від 16.09.2021 

№ 462 Цільова комплексна програма «Наукові основи функціонування та 

забезпечення умов розвитку науково-видавничого комплексу НАН 

України» (2021–2025) декларує як мету отримання нової якості наукового 

видавничого продукту на його шляху до споживача. Для цього, зокрема, 

Видавничий дім «Академперіодика» НАН України вже зареєструвався як 

видавець наукової періодики на відповідному порталі Web of Science і 

отримав підтвердження від бази щодо можливості подання наукової 

видавничої продукції до розгляду для індексування. 
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З метою забезпечення ефективного виконання Програми підтримки 

журналів НАН України Президія НАН України постановляє: 

1. Науково-організаційному відділу Президії НАН України та 

Науково-видавничій раді НАН України підготувати й затвердити у 

встановленому порядку постанову Президії НАН України про визначення 

Видавничого дому «Академперіодика» НАН України видавцем наукових 

періодичних видань НАН України: 

 передбачити у структурі Видавничого дому «Академперіодика» 

створення Центру перекладів академічної періодики, зокрема 

періодичних видань, що перевидаються закордонними видавцями; 

 з метою забезпечення невідкладних заходів зі збереження та 

розвитку науково-видавничої діяльності НАН України збільшити 

фінансування Цільової комплексної програми «Наукові основи 

функціонування та забезпечення умов розвитку науково-видавничого 

комплексу НАН України» (2021–2025) на 2 млн.грн.; 

 доручити Видавничому дому «Академперіодика» підготувати 

проєкт програми відновлення та забезпечення розвитку науково-

видавничої діяльності НАН України з підготовки та випуску періодичних 

видань НАН України. 

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України та Науково-видавничу раду 

НАН України. 
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