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Наприкінці 2022 року виповнюється 100 років від часу заснування 

Видавництва «Наукова думка» НАН України. У його витоків стояв 

блискучий вчений і організатор науки, патріот академік УАН 

А.Ю.Кримський. За його ініціативи у 1922 році було утворено 

Редакційно-видавничу комісію Академії, яка здійснювала випуск 

академічної друкованої продукції, а з 1927 року продовжила 

функціонувати як видавництво Академії. У 1964 році установу 

перейменовано на Видавництво «Наукова думка» АН України,                           

а у 2006 році надано статус науково-виробничого підприємства. 

Протягом свого існування академічне видавництво успішно 

вирішує головні свої завдання – забезпечує публікацію результатів 

наукових досліджень українських вчених, робить внесок                                      

у інтелектуальний та культурний розвиток нації, популяризує наукові 

знання. 

Видавництво завжди приділяє увагу та забезпечує формування 

високопрофесійного колективу фахівців, які здійснюють підготовку 

книжкової продукції Академії на належному науковому                                      

та поліграфічному рівні, постійно впроваджує у практику новітні 

видавничі технології. 

Книги Видавництва «Наукова думка» НАН України відзначено 

державними преміями України у галузі науки і техніки, вони регулярно 

перемагають на республіканських і міжнародних книжкових форумах. 

Зокрема, перший том видання «Історія української культури»                         

на Львівському книжковому форумі визнано кращою книгою України 

2001 року, а видання «Неорганическое материаловедение» отримало 

«Гран-прі» на Міжнародному конкурсі «Наукова книга» Міжнародної 

асоціації академій наук у 2010 році. 
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Читачі та фахівці видавничої галузі неодноразово визнавали 

видавництво провідним в Україні. За результатами Всеукраїнського 

читацько-експертного опитування «Книжки незалежного 15-річчя,                 

які вплинули на український світ» «Наукову думку» визнано одним             

з десяти найпопулярніших українських видавництв. 

За опитуванням читачів, проведеним Українським інститутом 

книги у 2021 році, серед тридцяти найважливіших видань, що побачили 

світ в Україні за 30 років незалежності, відзначено Повне зібрання 

творів Т.Г.Шевченка у 12 томах. 

Трудовий колектив Видавництва «Наукова думка» НАН України 

неодноразово нагороджувався почесними грамотами Президії Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України. 

Наприкінці 1980-х років за обсягом продукції воно було третім          

у світі. 

Значним внеском в інтелектуальний і культурний розвиток 

української нації є, зокрема, такі видання, як «Історія України-Руси» 

М.С.Грушевського, «Російсько-український словник наукової 

термінології» у 3-х томах, серія «Бібліотека української літератури», 

«Повне зібрання творів Т.Г.Шевченка», «Історія української культури», 

«Енциклопедія історії України», «Латинсько-український словник»                    

та інші. 

На сьогодні видавництво реалізує три видавничі проєкти: 

 випуск фундаментальних узагальнюючих наукових монографій 

українських вчених, головним чином за проєктом «Наукова книга»; 

 публікація робіт з історико-культурної спадщини українського 

народу. Саме  у рамках цього проєкту останніми роками побачили світ 

такі значущі видання, як «Історія української культури» та 

«Енциклопедія історії України»; 

 видання творів, розрахованих на найширше коло читачів.                  

Тут виходять у світ академічні зібрання творів класиків української 

літератури, словники, підручники та посібники для вищої школи. 

Враховуючи багаторічний високий фаховий рівень та значні 

професійні здобутки багатьох поколінь співробітників Видавництва 

«Наукова думка» НАН України, у зв’язку із 100-річчям від часу його 

заснування Президія НАН України постановляє: 

1. Науково-видавничій раді НАН України (академік НАН України 

Я.С.Яцків) разом із Видавництвом «Наукова думка» НАН України 

(І.Р.Алєксєєнко): 

1.1. Провести у IV кварталі 2022 року урочисте засідання, 

присвячене 100-річчю видавництва. 

1.2. Забезпечити у засобах масової інформації публікацію 

матеріалів про досягнення видавництва. 
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1.3. У місячний термін подати до Президії НАН України 

пропозиції щодо відзначення державними нагородами, а також 

відзнаками НАН України працівників видавництва за вагомий внесок              

у сприяння розвитку української науки. 

2. Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського 

організувати у IV кварталі 2022 року книжкову виставку, присвячену              

100-річчю Видавництва «Наукова думка» НАН України. 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-

видавничу раду НАН України (академік НАН України Я.С.Яцків)                        

та Науково-організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                             Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               Вячеслав БОГДАНОВ 

 


