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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
07.02.2003 № 20
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Президія НАН України постановляє:
1. Затвердити Положення про Науково-видавничу раду НАН Ук раїни

(додаток 1).
2. Затвердити склад Науково-видавничої ради НАН України (до даток 2).
3. Постанову Президії АН України від 28.05.1993 р. № 152 вважати

такою, що втратила чинність.

Підстава: Витяг з протоколу засідання Науково-видавничої ради
НАН України від 29 жовтня 2002 р., п. 1.

Президент Національної академії наук України
академік НАН України Б.Є. ПАТОН

Перший віце-президент — головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України А.П. ШПАК

Пpо затвердження Положення
про Науково-видавничу раду
НАН України та її складу



1. На у ко во-ви дав ни ча ра да (НВР) Національ ної ака демії на ук Ук ра   їни є
на у ко во-ор ганізаційним ор га ном при Пре зидії НАН Ук раїни, який здійснює
за галь не керівницт во ви дав ни чою діяльністю На ціо на ль   ної ака демії на ук
Ук раїни.

В своїй ро боті НВР НАН Ук раїни ке руєть ся діючим за ко но да в ством,
Ста ту том НАН Ук раїни, рішен ня ми За галь них зборів і Пре зидії НАН
Ук раїни, а та кож цим По ло жен ням.

Діяльність НВР НАН Ук раїни бу дуєть ся на гро мадсь ких за са дах із за лу -
чен ням ши ро ко го ко ла вче них та спеціалістів і спря мо ва на на всебічне
висвітлен ня та по пу ля ри зацію ре зуль татів на у ко вих дос лі джень НАН
Ук раїни в дру ко ва них ви дан нях та інших носіях інфор мації.

2. Зав дан ням НВР НАН Ук раїни є:
— ко ор ди нація ви дав ни чої діяль ності НАН Ук раїни та спри ян ня пуб -

лі кації мо ног рафій, збірників на у ко вих праць та на у ко вих жур налів, що
відоб ра жа ють до сяг нен ня та перс пек ти ви на у ко вих дос лі джень в Ук раїні;

— за без пе чен ня ра зом з відділен ня ми на ук та їх ус та но ва ми ви со ко -
го на у ко во го рівня ви дань НАН Ук раїни, усу нен ня па ра леліз му та дуб -
лю ван ня, підви щен ня міжна род но го рей тин гу ака демічних ви дань;

— спри ян ня про па ганді до сяг нень на у ки і техніки та по ши рен ню на -
у ко вих знань, зок ре ма роз пов сюд жен ню дру ко ва них ви дань НАН
Ук раїни;

— ме то дич на та еко номічна підтрим ка ви дав ни чої діяль ності на у ко -
вих ус та нов;

— на у ко во-аналітич на ро бо та в га лузі ви дав ни чої діяль ності НАН
Ук раїни.

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-видавничу раду
Національної академії наук України

ДОДАТОК 1
до постанови Президії НАН України

від 07.02.2003 № 20

6
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3. Для здійснен ня цих зав дань НВР НАН Ук раїни:
3.1. Зат ве рд жує пла ни ви дань та склад ре дакційних ко легій спеціаль -

них ака демічних ви дань.
3.2. Здійснює на у ко во-ме то дич не керівницт во ви дав ни цт вом "На у ко -

ва дум ка" НАН Ук раїни, Ви дав ни чим до мом "Ака дем періоди ка" НАН
Ук раїни та кни гар ня ми.

3.3. Розг ля дає пи тан ня взаємовідно син на у ко вих ус та нов з ви дав ни -
цт ва ми НАН Ук раїни.

3.4. Здійснює конт роль за ви ко нан ням ви мог нор ма тив них до ку мен -
тів, що рег ла мен ту ють відомчі ви дан ня на у ко вих ус та нов НАН Ук раїни,
на дає цим ви дан ням індекс ISBN.

3.5. Здійснює як без по се редньо, так і че рез відділен ня НАН Ук ра ї ни
ме то дич не за без пе чен ня діяль ності жур налів і збірників.

3.6. За по дан ням відділень НАН Ук раїни розг ля дає та по дає Пре зидії
НАН Ук раїни про по зиції що до ство рен ня но вих та ре ор ганізації існу ю -
чих періодич них ви дань НАН Ук раїни. По дає на зат ве рд жен ня Пре зидії
НАН Ук раїни по год жені з відділен ня ми НАН Ук раїни про по зиції що до
го лов них ре дак торів періодич них ви дань НАН Ук раїни.

3.7. Го тує та по дає до Пре зидії Національ ної ака демії на ук Ук раї ни
про  по зиції що до фінан су ван ня ви дав ни чої діяль ності ус та нов НАН
Ук раїни.

3.8. Вив чає та уза галь нює світо вий досвід в ор ганізації ви дан ня на у -
ко вих жур налів та інших публікацій.

3.9. Бе ре участь у роз робці за ко но дав чих актів сто сов но ви дав ни чої
спра ви в Ук раїні.

4. Пер со наль ний склад НВР НАН Ук раїни зат ве рд жуєть ся Пре зидією
НАН Ук раїни.

До складу НВР НАН України входять: голова, заступник голови, академі-
ки-секретарі відділень НАН України, начальник Науково-орга ні заційного від-
ділу Президії НАН України, учений секретар НВР НАН Ук раїни, директор
видавництва "Наукова думка" НАН України, ди рек тор Видавничого дому
"Академперіодика" НАН України та провідні вчені.

5. Рішення НВР НАН України приймаються на її засіданнях та
офор м   ляються відповідними постановами. Документація НВР НАН
Ук раїни підписується головою НВР та ученим секретарем НВР НАН
України.
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НВР НАН України проводить свої засідання відповідно до плану
роботи, який затверджується головою ради.

Засідання НВР НАН України вважається правомочним, якщо на
ньому присутні не менше половини її складу.

Рішення НВР НАН України приймається простою більшістю голосів
її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос
голови ради є вирішальним.

6. Організаційне забезпечення роботи Науково-видавничої ради НАН
України здійснюється Науково-організаційним відділом Прези дії НАН
України.

Перший віце-президент — головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України А.П. ШПАК



ДОДАТОК 2
до постанови Президії НАН України

від 07.02.2003 № 20

втратив чинність,

новий склад НВР НАН України

затверджено постановою

Президії НАН України

від 07.11.2012 № 234

Склад Науково-видавничої ради
НАН України
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1. Яцків Я.С. – академік НАН України – голова.
2. Академіки-секретарі відділень наук НАН України – за посадою.
3. Богданов В.Л. – к.ф.-м.н., начальник Науково-організаційного

відділу Президії НАН України.
4. Петров В.В. – член-кореспондент НАН України, директор

Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
5. Кияк Б.Р. – к.ф.-м.н., директор Державного фонду фунда -

ментальних досліджень
6. Алексєєнко І.Р.  – к.б.н., директор видавництва "Наукова дум ка"

НАН України.
7. Куртенок Л.Ф. – к.ф.-м.н. директор Видавничого дому "Ака дем -

періодика" НАН України.
8. Вакаренко О.Г. – к.б.н., учений секретар.

Перший віце-президент — головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України А.П. ШПАК



ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
14.06.2006 № 171

Пpо затвердження Положення
про книжкову серію Національної
академії наук України
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Однією з традиційних форм видання наукових книг є концеп туальне і
тематичне об’єднання їх у книжкові серії. Здійснена таким чином
структуризація та систематизація наукової літератури значно спрощує
пошук інформації для науковців. Сьогодні установи Національної
академії наук України видають понад 50 серій.

З метою вдосконалення організації та впорядкування випуску
Національною академією наук України книжкових серій Президія НАН
України постановляє:

1. Затвердити Положення про книжкову серію Національної академії
наук України (додаток).

2. Науково-видавничій раді НАН України провести реєстрацію
започаткованих книжкових серій НАН України у робочому порядку.

3. Установам НАН України, що видають книжкові серії, зареєструвати
їх протягом 2006 року згідно з Положенням про книжкову серію
Національної академії наук України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-
видавничу раду НАН України (академік НАН України Я.С. Яцків).

Президент Національної академії наук України
академік НАН України Б.Є. ПАТОН

Перший віце-президент — головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України А.П. ШПАК



ПОЛОЖЕННЯ

про книжкову серію 

Національної академії наук України

ДОДАТОК 
до постанови Президії НАН України

від 14.06.2006 № 171

11

Положення встановлює порядок започаткування, реє страції, видання,
реорганізації та припинення випуску книжкових серій Національної
академії наук України.

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення укладено відповідно до Інструкції Книжко вої
палати України про надання міжнародного стандартного номеру книги
(ISBN), терміни і визначення вживаються відповідно до Закону України
"Про видавничу справу" та ДСТУ 3017–95 "Видання. Основні види.
Терміни та визначення".

1.2. Книжкова серія НАН України (далі – Серія) – неперіодичне
книжкове видання однотипного оформлення, яке вміщує сукупність
томів, об’єднаних спільним задумом, тематикою, цільовим або читацьким
призначенням, що виходять під загальною назвою і започатковані за
ініціативою Національної академії наук України, відділень НАН України,
регіональних наукових центрів, наукових установ НАН України.

Серія складається з нумерованих або датованих випусків, може бути
відкритою – з невизначеною кількістю випусків та тривалістю виходу
(продовжувана), або закритою – обмеженою певним про міжком часу або
кількістю випусків (бібліотека).

1.3. За предметно-тематичними ознаками Серії поділяються на три
категорії: загальнонаукову, галузеву і вузькоспеціальну. В межах Серії
може здійснюватись видання наукової, довідкової, енцикло педичної,
науково-популярної літератури, словників, збірників наукових праць
тощо. 
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2. Порядок створення, реорганізації і припинення випуску Серії

2.1. Рішення про створення, реорганізацію, припинення випуску.
склад засновників, призначення головного редактора, редколегії, видавця
Серії приймаються:

– для загальнонаукової Серії – Президією НАН України за по данням
Науково-видавничої ради НАН України;

– для галузевої Серії – Науково-видавничою радою НАН України за
поданням відповідного відділення НАН України;

– для вузькоспеціальної Серії – Науково-видавничою радою НАН
України за поданням наукової установи НАН України.

2.2. Подання складається з листа-клопотання та витягу з протоколу
засідання відповідно НВР НАН України, бюро відділення НАН України,
вченої ради установи НАН України з рішенням про започаткування Серії.

3. Реєстрація Серії 

3.1. Книжкові серії НАН України реєструє Науково-видавнича рада
НАН України.

3.1.1. Для реєстрації засновник (співзасновники) Серії повинен
подати до НВР НАН України заяву за встановленою формою (додається).
У заяві зазначаються: назва Серії, засновник (співзаснов ники), програмні
цілі, вид та структура, наявність підсерій, їхні назви, цільове
призначення, особливості оформлення, видавець, відомості про
головного редактора Серії, дата подання. Підписує заяву головний
редактор Серії.

3.1.2. Науково-видавнича рада НАН України видає засновникові
(співзасновникам) Серії "Паспорт книжкової серії Національної академії
наук України" (далі – Паспорт книжкової серії) (додається).

3.1.3. Номер Паспорта книжкової серії складається з трьох чисел,
розділених дефісом:

– коду, який позначає категорію серії (1 – загальнонаукова, 2 –
галузева, 3 – вузькоспеціальна);

– порядкового номеру Паспорта в межах року;
– року надання Паспорта книжкової серії.
3.1.4. Паспорт книжкової серії підписує голова Науково-видавничої

ради НАН України. Підпис засвідчується печаткою Національної академії
наук України.
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3.1.5. Паспорт книжкової серії зберігається в науковій установі НАН
України, а його копія – у Науково-видавничій раді НАН України.

3.1.6. Науково-видавнича рада НАН України надає міжнародний
стандартний книжковий код ISBN Серіям, що видаються установами
НАН України поза видавництвом, і кожному випуску Серії.

3.1.7. Невід’ємною частиною Паспорта книжкової серії НАН України
є "Додаток до Паспорта книжкової серії Національної академії наук
України" (додається), у якому редакційна колегія Серії вказує
міжнародний стандартний книжковий код (ISBN), назву та рік видання
кожного випуску Серії та звітує про це Науково-видавничій раді НАН
України.

4. Функції, права й обов'язки засновників Серії

4.1. Засновник (співзасновники) визначають та контролюють шляхи
реалізації концепції Серії.

4.2. Засновник (співзасновники) спільно приймають рішення про
поступку прав на видання, переклад іншими мовами, публікацію та
розповсюдження Серії як в Україні, так і за кордоном, укладають угоди із
видавцями та розповсюджувачами.

4.3. За документально оформленою згодою засновники можуть
доручити здійснення своїх прав одному зі співзасновників.

5. Функції і права головного редактора Серії та редколегії

5.1. Всю відповідальність за утримання Серії, її науковий рівень,
відповідність тематики публікацій виданому Паспорту книжкової серії,
якість видання несе головний редактор та очолювана ним редакційна
колегія.

5.2. Редакційна колегія здійснює загальне наукове й організаційне
керівництво Серією. До складу редколегії входять головний редактор,
його заступники, а також вчені – спеціалісти в даній галузі науки.

Перший віце-президент — головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України А.П. ШПАК
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ЗАЯВА
на реєстрацію книжкової серії 

Національної академії наук України

1. Назва книжкової серії
2. Засновник (співзасновники)
3. Рік заснування
4. Категорія серії: загальнонаукова, галузева, вузькоспеціальна (вибра ти

потрібне)

5. Програмні цілі – зазначаються мета і концептуальне об ґрунту вання

запланованої серії, її характер – збірники, моно гра фічні чи різ ні

видання входитимуть до її складу, читацька ауди торія – фахівці

окремих галузей, науковці, масовий читач тощо

6. Вид серії: відкрита, закрита (вибрати потрібне)

7. Структура серії: випуски нумеровані, датовані (вибрати потрібне)

8. Підсерії – за наявності зазначити назву

9. Видання за цільовим призначенням: наукове, науково-популярне,

довідкове, бібліографічне, словникове (вибрати потрібне або до пов -

нити)

10. Особливості оформлення – вказати тип носія (паперовий чи еле к -

 тронний) і формат

11. Видавець
12. Головний редактор серії (ПІБ, звання, посада, контактний те ле фон,

E-mail)

Дата

Головний редактор
книжкової серії НАН України
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ПАСПОРТ № Виданий
дата

КНИЖКОВА СЕРІЯ
"________________________________"

заснована ____________________  _________________

______ року

1. Категорія

2. Програмні цілі

3. Вид

4. Структура

5. Підсерії

6. Видання за цільовим призначенням

7. Особливості оформлення

8. Видавець

9. Міжнародний стандартний книжковий код

Голова
Науково-видавничої ради
Національної академії наук України
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ДОДАТОК

до Паспорту № 1-1-2005

Книжкової серії Національної академії наук України

" "

№ з/п Випуск Рік виходу Назва ISBN

1

2

3

4



ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
24.10.2008 № 270

Пpо організацію співпраці НАН України
з академіями наук країн Вишеградської
четвірки (Польська академія наук, Академія
наук Чеської Республіки, Словацька академія
наук, Угорська академія наук)

Прагнучи поширення у відкритому доступі результатів наукових
досліджень і наукових публікацій, виданих національними мовами, та на
виконання попередніх рішень країн Вишеградської четвірки, Польською,
Чеською, Словацькою та Угорською академіями наук 27 жовтня 2004
року підписано угоду щодо започаткування відкритого електронного
журналу для систематичного розміщення у ньому англомовних анотацій
наукових статей з друкованих видань цих академій наук.

Нещодавно НАН України одержала пропозицію приєднатися до
діяльності академій наук країн "Вишеградської четвірки" та участі у
представленні англомовних анотацій опублікованих результатів наукових
досліджень у сфері суспільних і гуманітарних наук у електронному
журналі відкритого доступу CEJSH ("The Central European Journal of
Social Sciences and Humanities" – "Централь но європейський журнал
суспільних і гуманітарних наук").

Національна академія наук України є співзасновником 17 журналів
соціогуманітарного профілю, 16 з яких, окрім журналу "Філософська
думка", постійно публікують на своїх сторінках англомовні анотації
статей.

З метою посилення інтеграції гуманітарної науки у світовий
інформаційний простір Президія НАН України постановляє:

1. Інформацію академіка НАН України Я.С. Яцківа взяти до відома.
2. Вважати за необхідне установам-видавцям журналів "Археологія"

(Ін-т археології), "Бібліотечний вісник" (Національна бібліотека України

17
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ім. В.І. Вернадського), "Вісник НАН України" (НАН України), "Доповіді
НАН України" (НАН України), "Еко но міка та право" (Інститут економіко-
правових досліджень), "Еконо міка промисло вості" (Інститут економіко-
правових досліджень), "Економічна теорія" (Інститут економічного прогно -
зування), "Мовознавство" (Ін-т мовознавства ім. О.О. Потеб ні), "Народна
творчість та етнографія" (Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М.Т. Рильського), "Наукa та інновації" (НАН України), "Наука
та наукознавство" (Центр дослід жень науково-технічного потенціалу та
історії науки ім. Г.М. Доб   рова), "Регіональна економіка" (Інститут
регіональних досліджень), "Слово і час" (Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка),
"Східний світ" (Ін-т схо до знавства ім. А.Ю. Кримського), "Українська мова"
(Ін-т укра їнської мови), "Український історичний журнал" (Ін-т історії
України), "Філософська думка" (Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди)
організувати систематичне подання анотацій статей англійською мовою на
сайт http://cejsh.icm.edu.pl/ (контактна особа – координатор від Польської
академії наук Яцек Корнацкий, e-mail cejsh@pan.pl).

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-
видавничу раду НАН України.

Президент Національної академії наук України
академік НАН України Б.Є. ПАТОН

Перший заступник головного вченого секретаря
Національної академії наук України В.Л. БОГДАНОВ
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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
07.11.2008 № 283

Пpо затвердження Положення про
періодичне видання Національної 
академії наук України

Загальноприйнятою формою представлення науковій спільноті
результатів досліджень вчених є опублікування їх у періодичних
виданнях – більш оперативне і масове, ніж публікація монографій.
Установи Національної академії наук України беруть участь у виданні
понад двохсот п'ятдесяти друкованих періодичних наукових видань –
журналів, збірників, бюлетенів, альманахів тощо. Серед них 83 журнали
і 38 збірників, започатковані згідно з рішенням Президії НАН України,
решта – за рішенням установ-видавців.

З метою вдосконалення організації та упорядкування випуску
Національною академією наук України періодичних видань, згідно з
рішенням Науково-видавничої ради НАН України, Президія НАН
України постановляє:

1. Затвердити Положення про періодичне видання Національної
академії наук України (додаток 1).

2. Затвердити перелік періодичних видань НАН України (додаток 2).
3. Затвердити примірний ліцензійний договір на використання твору

(додаток 3).
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-

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

Президент Національної академії наук України
академік НАН України Б.Є. ПАТОН

Перший віце-президент — головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України А.П. ШПАК



ПОЛОЖЕННЯ

про періодичне видання
Національної академії наук України

ДОДАТОК 1
до постанови Президії НАН України

від 07.11.2008 № 283
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1. Загальні положення

1.1. Всі терміни і визначення цього Положення вживаються
відповідно до законів України "Про видавничу справу", "Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні" і ДСТУ 3017–95 "Видання.
Основні види. Терміни та визначення".

1.2. Періодичне видання Національної академії наук України (далі –
періодичне видання) – видання однотипного оформлення, об’єднане
спільним задумом, тематикою, цільовим або читацьким призначенням, що
виходить під загальною назвою з періодичністю один і більше номерів
(випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію,
одним зі співзасновників якого є Національна академія наук України.

Загальноакадемічне періодичне видання Національної академії наук
України – видання, засновником якого є тільки Національна академія наук
України.

Періодичне видання складається з нумерованих випусків і може бути
представлене журналом – виданням з визначеною періодич ністю не
менше чотирьох номерів на рік та чіткою рубрикацією всередині кожного
номера, або збірником – нерубрикованим виданням з довільною (не
менше одного) кількістю випусків на рік.

1.3. За цільовим призначенням періодичні видання можуть бути
науковими, науково-теоретичними, науково-виробничими, науково-
технічними, науково-прикладними, науково-практичними, науково-
методичними, науково-популярними тощо.

1.4. Тираж періодичного видання визначає установа НАН Украї ни,
яка видає періодичне видання і є його співзасновником (далі – уста но ва-
видавець) з урахуванням передплати, але не менше 100 примірників.
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1.5. Кожний випуск періодичного видання повинен містити вихідні відо -
мості видання відповідно до ст. 23 Закону України "Про видавничу справу".

1.6. Періодичні видання можуть бути залучені до Програми
підтримки наукових журналів НАН України, проведення виставкових і
популяризаційних заходів НАН України, занесені до друкованих та
електронних каталогів і довідників НАН України.

2. Порядок створення, реорганізації

і припинення випуску періодичного видання

2.1. Рішення про створення, реорганізацію, припинення випуску
періодичного видання за участю НАН України приймається Прези дією
НАН України за поданням Науково-видавничої ради НАН Украї  ни та
шляхом укладання установчого договору зі спів зас нов никами.

При започаткуванні періодичного видання в установчому договорі
визна чається його назва, річний обсяг та періодичність, тематичне спря -
мування, розподіл обов'язків, джерела фінансування, умови і територія
розпов сюдження періодичного видання відповідно до чинного
законодавства.

3. Реєстрація періодичного видання 

3.1. Реєстрація періодичного видання відбувається у порядку,
визначеному Законом України "Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні".

3.2. Подання документів до державного органу реєстрації здійснює
Науково-видавнича рада НАН України протягом місяця з дня прийняття
рішення Президії НАН України щодо створення періодичного видання.

4. Головний редактор періодичного видання

4.1. Головний редактор періодичного видання затверджується
Президією НАН України з кандидатур, запропонованих співзаснов -
никами, очолює редакційну колегію періодичного видання і приймає
остаточне рішення щодо виходу в світ кожного його номеру (випуску),
підписуючи його "до друку" і "у світ".

4.2. Головний редактор періодичного видання:
4.2.1. Несе відповідальність за зміст періодичного видання, його

науковий рівень, відповідність визначеній тематиці, виконання вимог
нормативних документів НАН України та чинного законо давства до
діяльності періодичного видання;



4.2.2. Сприяє залученню до діяльності періодичного видання про від -
 них учених у визначеній галузі, підвищенню його наукового рівня;

4.2.3. Вносить пропозиції щодо складу редакційної колегії
періодичного видання, у тому числі заступників головного редактора та
відповідального секретаря: для загальноакадемічних видань – на
затвердження Президії НАН України, для інших періодичних видань
НАН України – на затвердження відділення НАН України, до якого
належить установа-видавець;

4.2.4. Організовує роботу редакційної колегії періодичного видання;
4.2.5. Здійснює загальне керівництво його редакцією, забезпечує

представлення анотацій усіх статей періодичного видання у мережі
Інтернет не менше, ніж двома мовами (українська, англійська);

4.2.6. Вносить пропозиції щодо перекладу й перевидання
періодичного видання іноземними мовами у друкованому або
електронному вигляді, несе відповідальність за дотримання Закону
України "Про авторське право і суміжні права".

5. Редакційна колегія періодичного видання

5.1. Редакційна колегія періодичного видання, очолювана головним
редактором, здійснює загальне наукове керівництво періодичним
виданням та приймає остаточне рішення щодо прийняття до
опублікування чи відхилення поданих матеріалів.

5.2. Редакційна колегія і головний редактор періодичного видання
несуть відповідальність за належний науковий рівень періодичного
видання та наповнення редакційного портфелю.

5.3. Склад редакційної колегії періодичного видання затверд жується:
для загальноакадемічних видань – Президією НАН України, для інших
періодичних видань НАН України – відділенням НАН України, до якого
належить установа-видавець, за поданням головного редактора.

6. Редакція періодичного видання

6.1. Редакція періодичного видання – структурний підрозділ наукової
установи-видавця періодичного видання, який займається науковою і
науково-організаційною діяльністю, спрямованою на методичне та
організаційне забезпечення і координацію діяльності установи у
видавничий сфері.
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6.2. Редакція періодичного видання здійснює прийом, реєстрацію і
зберігання матеріалів, що надходять до періодичного видання і
відповідають вимогам правил для авторів, встановлених у виданні,
здійснює їх підготовку до верстки, контроль за проходженням на всіх
етапах підготовки до випуску, контроль за якістю виконання і
дотриманням графіку виходу періодичного видання.

6.2. У своїй роботі редакція періодичного видання керується чинним
законодавством, державними стандартами, нормативними документами
НАН України, положенням установи-видавця про конкретне періодичне
видання, рішеннями головного редактора і редакційної колегії
періодичного видання та іншими нормативними документами у галузі
видавничої справи.

6.3. Працівники редакції періодичного видання призначаються на
посади та звільняються з посад за наказом директора установи-видав ця за
поданням головного редактора періодичного видання.

7. Установа-видавець періодичного видання

7.1. Установа-видавець періодичного видання:
7.1.1. Визначає кількісний і професійний склад редакції, виходячи з

обсягу, періодичності, тематичного спрямування періодичного видання.
7.1.2. Здійснює матеріально-технічне забезпечення редакції

періодичного видання та виконання редакційно-виробничих про це сів, у
тому числі пов'язаних з представленням у мережі Інтернет.

7.1.3. Організовує проведення передплатної кампанії, роботу з
реклами і розповсюдження періодичного видання.

7.2. Установа-видавець періодичного видання у особі директора уста -
но ви, який діє на підставі Статуту установи-видавця або у особі голов -
ного редактора періодичного видання, який діє на підставі наказу (довіре -
ності) директора установи-видавця, укладає з усіма авторами прийнятих
для друку статей (творів) ліцензійний договір на їх використання.

7.3. Установа-видавець є власником авторського права на складаний
твір – періодичне видання НАН України.

7.4. Для фінансування підготовки, випуску і розповсюдження
періодич ного видання установа-видавець може залучати у встанов леному
законо дав ством порядку кошти фізичних осіб, державних і зарубіжних
організацій.

23



24

8. Ліцензійний договір

між установою-видавцем періодичного видання і автором твору

8.1. Ліцензійний договір між установою-видавцем періодичного видання
(ліцензіатом) та автором/авторами твору, поданого до опубліку вання у
періодичному виданні (ліцензіаром/ліцензіарами) передбачає:

8.1.1. Надання ліцензіаром/ліцензіарами невиключної немайно вої
ліцензії ліцензіату на використання наукового, науково-техніч ного тощо
твору шляхом опублікування його у періодичному виданні.

8.1.2. Право ліцензіата перекладати, адаптувати, розміщувати
повністю або частково у мережі Інтернет; публікувати твір в інших, у
тому числі іноземних, виданнях, включати його як складову частину до
інших збірників, антологій, енциклопедій тощо за погодженням з
ліцензіаром/ліцензіарами.

8.1.3. Надання ліцензіаром/ліцензіарами права на розповсюджен ня
твору як невід’ємної складової частини періодичного видання на
території України та інших країн шляхом передплати, продажу та
безоплатної передачі періодичного видання.

8.1.4. Визначення терміну дії ліцензійного договору, але не більше
терміну чинності виключного майнового права на твір.

8.2. Обов'язковою частиною ліцензійного договору є примірник
твору, прийнятого до друку.

8.3. Зміни до умов використання твору оформлюються додатко вою
угодою до ліцензійного договору на підставі чинного законодавства.

Перший віце-президент — головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України А.П. ШПАК



Жур�на�ли�НАН�Ук�раїни

ЗА ГАЛЬ НО А КА ДЕМІЧНІ ВИ ДАН НЯ

1. Вісник Національ ної ака демії на ук
Ук раїни

2. До повіді Національ ної ака демії на ук
Ук раїни

3. На у ка та інно вації

СЕКЦІЯ ФІЗИ КО-ТЕХНІЧНИХ

І МА ТЕ МА ТИЧ НИХ НА УК

Відділен ня ма те ма ти ки

4. Ук раїнсь кий ма те ма тич ний жур нал

Відділен ня інфор ма ти ки

5. Ке ру ючі сис те ми та ма ши ни
6. Кібер не ти ка та сис тем ний аналіз
7. Проб ле ми ке ру ван ня та інфор ма ти ки
8. Проб ле ми прог ра му ван ня
9. Штуч ний інте лект

10. На у ка та на у коз на в ство
11. Сис темні досліджен ня та інфор ма -

ційні тех но логії
Відділен ня ме ханіки

12. Прик лад ная ме ха ни ка
13. Проб ле ми міцності
14. Технічна ме ханіка

Відділен ня фізи ки і аст ро номії

15.Жур нал ма те ма тич ної фізи ки, ана лі зу
і ге о метрії

16. Кіне ма ти ка і фізи ка не бес них тіл

17. Космічна наука і технологія
18. Ме тал ло фи зи ка и но вей шие тех но ло -

гии
19. Ра ди о фи зи ка и ра ди о а ст ро но мия
20. Світог ляд
21. Ук раїнсь кий фізич ний жур нал 
22. Ус пе хи фи зи ки ме тал лов
23. Фи зи ка и тех ни ка вы со ких дав ле ний
24. Фи зи ка низ ких тем пе ра тур
25. Semiconductor Physics Quantum Elec -

tronics & Optoelectronics

Відділен ня на ук про Зем лю

26. Еко логія довкілля та без пе ка жит -
тєдіяль ності

27. Геоінфор ма ти ка
28. Ге о логічний жур нал
29. Ге о логія і ге охімія го рю чих ко па лин 
30. Ге о логія і ко рисні ко па ли ни Світо  во -

го оке а ну
31. Ге о фи зи чес кий жур нал 
32. Міне ра логічний жур нал 
33. Морс кой гид ро фи зи чес кий жур нал
34. Ук раїнсь кий ге ог рафічний жур нал 

Відділен ня фізи ко-технічних

проб лем ма теріалоз на в ства

35. Ав то ма ти чес кая свар ка
36. Про цес сы литья
37. Свер хтвёр дые ма те ри а лы
38. Сов ре мен ная элект ро ме тал лур гия

ПЕРЕЛІК

періодичних видань
Національної академії наук України

ДОДАТОК 2
до постанови Президії НАН України

від 07.11.2008 № 283

втратив чинність,

новий перелік затверджено

постановою Президії НАН України

від 10.04.2013 № 000
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39. Тер мо е ле кт ри ка (Thermoelectricity)

40. Тех ни чес кая ди аг нос ти ка и не раз ру -
ша ю щий конт роль

41. Фізи ко-хімічна ме ханіка ма теріалів
42. Functional Materials (Функціо на ль ні

ма теріали)

Відділен ня фізи ко-технічних 

проб лем енер ге ти ки

42. Енер го тех но логії і ре сур соз бе ре жен ня
43. Проб ле мы ма ши но ст ро е ния 
44. Про мыш лен ная теп ло тех ни ка 
45. Технічна елект ро ди наміка
46. Элект рон ное мо де ли ро ва ние 

СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ 

І БІОЛОГІЧНИХ НАУК

Відділення хімії

47. Журнал органічної та фармацев   тич-
ної хімії

48. Теоретическая и экспериментальна
химия 

49. Украинский химический журнал
50. Химия и технология воды
51. Полімерний журнал 

Відділення молекулярної біології, 

біохімії, експериментальної 

і клінічної фізіології

52. Біополімери і клітина 
53. Біотехнологія
54. Мікробіологічний журнал 
55. Нейрофизиология 
56. Проблемы криобиологии
57. Фізіологічний журнал
58. Украинский биохимический журнал
59. Experimental oncology (Эксперимен -

тальная онкология) 

60. Онкологія 

Відділення загальної біології

61. Альгологія
62. Вестник зоологии
63. Гидробиологический журнал
64. Інтродукція рослин
65. Морський екологічний журнал

66. Український ботанічний журнал
67. Физиология и биохимия культурных

растений
68. Цитология и генетика

СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ 

І ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Відділення економіки

69. Економіка промисловості
70. Економіка та право
71. Економічна теорія
72. Економіка України
73. Регіональна економіка

Відділення історії, філософії та права

74. Археологія
75. Бібліотечний вісник
76. Український історичний журнал
77. Філософська думка
78. Східний світ

Відділення літератури, 

мови та мистецтвознавства

79. Мовознавство
80. Народна творчість та етнографія
81. Слово і час
82. Українська мова

Збірники�НАН�України

СЕКЦІЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ 

І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК

Відділення математики

1. Праці Інституту прикладної матема-
тики і механіки НАН України

2. Прикладні проблеми механіки і мате-
матики

3. Фізико-математичне моделювання та
інформаційні технології

Відділення інформатики

4. Кібернетика та обчислювальна техніка
5. Комп’ютерна математика
6. Комп’ютерні засоби, мережі та сис те ми
7. Теорія оптимальних рішень
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Відділення механіки

8. Надійність і довговічність машин і
споруд

Відділення фізики і астрономії

9. Оптоелектроніка та напівпровіднико-
ва техніка

Відділення наук про Землю

10. Екологічна безпека прибережної та
шельфової зон та комплексне викори-
стання ресурсів шельфу

11. Пошукова та екологічна геохімія

Відділення фізико-технічних 

проблем матеріалознавства

12. Відбір і обробка інформації

Відділення фізико-технічних 

проблем енергетики

13. Збірник наукових праць Інституту
проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова

14. Моделювання та інформаційні техно-
логії

15. Проблеми загальної енергетики

Відділення ядерної фізики 

та енергетики

16. Збірник наукових праць Інституту
геохімії навколишнього середовища

СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ 

І БІОЛОГІЧНИХ НАУК

Відділення загальної біології

17. Промислова ботаніка

СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ 

І ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Відділення економіки

18. Соціально-економічні проблеми су -
час но го періоду України

Відділення історії, філософії 

та права

19. Боспорські дослідження
20. Ейдос
21. Записки Львівської наукової бібліоте-

ки ім. В. Стефаника
22. Збірник праць Науково-дослідного

центру періодики
23. Історико-географічні дослідження в

Україні
24. Історіографічні дослідження в Ук ра   ї ні
25. Історія України. Маловідомі імена,

події, факти
26. Материалы по археологии, истории и

этнографии Таврии
27. Міжнародні зв’язки України: наукові

пошуки та знахідки
28. Проблеми історії України ХІХ –

початку ХХ ст.
29. Rutenika
30. Спеціальні і історичні дисципліни:

питання теорії та методики
31. Сторінки воєнної історії України
32. Соціум. Альманах соціальної істо рії
33. Україна в Центрально-Східній Єв ро -

пі: Студії з історії ХIV–XVIII ст.
34. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія,

політика
35. Український історичний збірник
36. Україна. Наука і культура

Відділення літератури, мови 

та мистецтвознавства

37. Культура слова
38. Українське мистецтвознавство: ма те -

 ріали, дослідження, рецензії



Ліцензійний договір № ___
на використання твору

м. Київ "___" ___________ _____ р.

______________________________________________________
(П.І.Б. автора, співавторів)

(що надалі іменується Ліцензіар (Ліцензіари)) з одного боку та
_________________________________________________________

(назва установи НАН України)

в особі ____________________________, що діє на підставі Статуту   
(посада, П.І.Б.)

(надалі іменується Ліцензіат), уклали даний договір про таке:

1. Предмет договору

Ліцензіар надає Ліцензіату безоплатно невиключну ліцензію на
використання письмового твору (наукового, технічного або іншого
характеру)_____________________________________ (далі – Твір),

(назва твору)

викладеного _____   __ мовою, на умовах, визначених цим Договором.
(мова твору)

2. Способи використання Твору

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору такими
способами:

2.1.1. Використовувати Твір шляхом опублікування його у
_______________ (вказати повне найменування видання) (далі – Ви дан -
ня) ____________ мовою (вказати мову викладення) (погоджений
Ліцензіатом і Ліцензіаром  примірник Твору, прийня того до друку, є
невід’ємною частиною Ліцензійного договору);

2.1.2. Переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір за
погодженням з Ліцензіаром;

2.1.3. Перекладати Твір у випадку, коли Твір викладений мовою
іншою, ніж мова, якою передбачена публікація у Виданні.

ДОДАТОК 3
до постанови Президії НАН України

від 07.11.2008 № 283
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2.2. Якщо Ліцензіат виявить бажання використовувати Твір ін ши ми
способами: перекладати (окрім випадку, зазначеного у п. 2.1.3 цьо го
Договору), розміщувати повністю або частково у мережі Інтер нет;
публікувати Твір в інших, у тому числі іноземних, виданнях, вклю ча ти
Твір як складову частину до інших збірників, антологій, енцикло пе дій
тощо, умови такого використання оформлюються додатковою угодою до
цього Договору.

3. Територія використання

3.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору спо со -
бами, зазначеними у п.п. 2.1.1–2.1.3 цього Договору, на території України,
а також право на розповсюдження Твору як невід’ємної складової
частини Видання на території України та інших країн шляхом
передплати, продажу та безоплатної передачі Видання.

4. Строк, на який надаються права

4.1. Договір є чинним з дати його підписання та укладається на строк
 ____________, але не більше терміну чинності виключного майнового
права на Твір.

4.2. За письмовою згодою Сторін строк дії Договору може бути
продовжений.

5. Застереження

5.1. Ліцензіар заявляє, що:
– він є автором (співавтором) Твору;
– авторські права на даний Твір не передані іншому видавцю;
– даний Твір не був раніше опублікований і не буде опублі ко ваний у

будь-якому іншому виданні до публікації його Ліцензіатом;
– він має право на надання дозволу (ліцензії) на використання Твору

за цим Договором, у випадку, якщо Твір створено у зв’язку з виконанням
трудового договору;

– він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у
Творі наведені матеріали інших осіб, за виключенням випад ків цитування
в обсязі, виправданому науковим, інформа ційним або кри тичним
характером Твору, використання таких мате ріалів здійснюється
Ліцензіаром з дотримання норм законодавства.



6. Інші умови

7. Реквізити і підписи сторін

ЛІЦЕНЗІАТ ЛІЦЕНЗІАР

Адреса: Адреса:

р/р Паспорт серії _____№___________

Банк: Виданий

МФО Дата видачі

ЗКПО Ідентифікаційний номер

_________________
(М. П.)

30

Заповнюється та підписується всіма
співавторами Твору, або одним зі спів -
 авторів від імені всіх за письмовим до -
ру ченням.
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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
25.02.2009 № 61

Пpо видання вибраних праць дійсних
членів (академіків) НАН України 

З метою організації і упорядкування видання праць дійсних членів
(академіків) Національної академії наук України Президія НАН України
постановляє:

1. Здійснювати видання вибраних праць дійсних членів (акаде міків)
Національної академії наук України на умовах і за кошти дер жав ного
замовлення на підготовку і випуск друкованої продукції НАН України до
їхніх ювілейних дат, починаючи з 70-ти років від дня народження.

2. Редакційну підготовку і видання вибраних праць здійснювати поза
видавничими лімітами відділень НАН України, передбачених у структурі
державного замовлення, у видавництвах НАН України.

3. Подання заявки щодо видання вибраних праць до Науково-
видавничої ради НАН України не пізніше, ніж за рік до ювілейної дати
здійснює установа або відділення НАН України, де працює (працював)
академік НАН України, і де буде виконуватись укладання і упорядкування
видання.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-
видавничу раду НАН України.

Президент Національної академії наук України
академік НАН України Б.Є. ПАТОН

Перший віце-президент — головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України А.П. ШПАК



ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
11.11.2009 № 306

Пpо забезпечення Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського науковими
виданнями для міжнародного книгообміну

Потреба науково-дослідних установ НАН України в отриманні
зарубіжної наукової інформації задовольняється шляхом централізо -
ваного комплектування зарубіжних видань через Національну біб ліотеку
України імені В.І.Вернадського (НБУВ).

Упродовж останніх років обсяг зарубіжних наукових видань, що
надходять у фонди НБУВ та бібліотек науково-дослідних установ НАН
України, суттєво зменшився внаслідок обмеженого фінансу вання
комплек тування та подорожчання видань. Нині єдиним економічно
вигідним джере лом отримання закордонних видань є міжнародний
книгообмін (МКО), який сти мулює подальший роз виток фундамен -
тальних і прикладних досліджень, сприяє розповсюд женню вітчизняних
видань за кордоном, знайомить зарубіжних користувачів зі станом науки
та досягненнями науковців в Україні.

МКО розвивається на засадах еквівалентності обміну, збереження
репертуару і комплектності наукових періодичних видань в установах
НАН України, передбачає пріоритетність НБУВ в отриманні видань, що
надходять у обмеженій кількості.

НБУВ підтримує книгообмінні зв’язки з 901 зарубіжною устано вою
(академіями наук, національними і державними бібліотеками, вищими
навчальними закладами, музеями, видавництвами, науко ви ми установами)
73 країн світу. У 2008 р. зарубіжні партнери надіслали для НБУВ близько
12 тис. прим. та для установ НАН України близько 8 тис. прим. наукових
видань. Бібліотекам та установам зарубіжних країн НБУВ було відправлено
близько 24 тис. видань (зокрема, 4,3 тис. прим. книг, 17,4 тис. прим.
журналів, 2 тис. прим. видань, що продов жуються).
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На виконання постанови Ради МААН від 17 грудня 1993 р. про без -
 валютний обмін періодичними науковими виданнями та моногра фіями між
бібліотеками академій наук – членів Міжнародної асоціа ції академії наук, у
2008 р. НБУВ, яка є базовою організацією Ради ди ре кторів наукових
бібліотек і інформаційних центрів МААН, було надіслано 18 науковим
установам 356 прим. книг та 3,7 тис. прим. журналів.

На сьогодні академічні періодичні видання, співзасновником яких є
НАН України, налічують 85 назв. Крім того, протягом 2008 р. установами
НАН України видано 1011 назв наукових книг, з них 676 монографій та
335 збірників наукових праць.

Проте на книгообмін до НБУВ надходить лише половина видань
НАН України (додаток). Незадовільний стан справ з МКО не доз воляє
своєчасно і в потрібному обсязі надсилати необхідні для партнерів
видання, призводить до розриву книгообмінних зв’язків і негативно
позначається на популяризації досягнень української науки за
кордоном.

Враховуючи зазначене та з метою збереження взаємовигідних
книгообмінних зв’язків, гарантування одержання іноземних видань,
збільшення обсягів обміну між академіями наук – членами МААН,
інформування зарубіжних партнерів про наукові вітчизняні видання,
Президія НАН України постановляє:

1. Науково-видавничій раді НАН України забезпечити:
1.1. Систематичне надсилання до НБУВ видань, що випускаються за

державним замовленням, зокрема:
– по 40 примірників періодичних видань та видань, що

продовжуються;
– по 20 примірників наукових видань (монографій, наукових збір -

ників, енциклопедій, словників, довідників тощо), що виходять дру ком у
видавництві "Наукова думка" та Видавничому домі "Академ періодика".

1.2. Врахування еквівалентності між надісланими НБУВ до установ
НАН України зарубіжними та отриманими від установ НАН України
вітчизняними виданнями при забезпеченні централізованого
комплектування.

2. Науково-дослідним установам НАН України забезпечити передачу
до НБУВ видань, які друкуються за кошти установ, на основі укладання
угод, в яких передбачити кількість примірників та умови передачі.
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3. Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (академік
НАН України О.С. Онищенко) забезпечити:

3.1. Систематичне вивчення інформаційної цінності перед пла чених
матеріалів та ефективності використання зарубіжних періо дичних видань
користувачами бібліотек з метою коригування ре пер туа ру та внесення
відповідних змін до переліку видань, які отри мують установи НАН
України за рахунок книгообміну.

3.2. Удосконалення книгообміну з бібліотеками та науковими
організаціями – членами МААН для отримання видань національних
академій наук та популяризації досягнень української науки.

3.3. Збереження репертуару та комплектності наукових періо дичних
видань, одержуваних НБУВ та бібліотеками науково-дослідних установ
НАН України упродовж тривалого періоду, в тому числі й за рахунок
електронних видань.

3.4. Інформування (двічі на рік) про стан виконання цієї поста но ви на
засіданнях Інформаційно-бібліотечної ради НАН України та Бюро
Відділення історії, філософії і права НАН України.

4. Постанову Президії НАН України від 12.02.99 № 40 "Про забезпе -
чення Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадсь кого науковими
виданнями для міжнародного книгообміну" вважати такою, що втратила
чинність.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Ін формаційно-
бібліотечну раду НАН України (академік НАН України О.С. Онищенко)
та Науково-видавничу раду НАН України (академік НАН України
Я.С. Яцків).

Президент Національної академії наук України
академік НАН України Б.Є. ПАТОН

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України А.Г. ЗАГОРОДНІЙ



Надходження періодичних видань з редакцій установ

НАН України до Національної бібліотеки України

імені В.І. Вернадського у 2009 році

ДОДАТОК 
до постанови Президії НАН України

від 11.11.2009 № 306

1 Журнали Національної академії наук України. 2008 рік. – К., 2008. – 196 с.
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У 2009 р. до сектору митного оформлення та розподілу видань
Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів (ЦФБІР)
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ)
продовжували надходити наукові періодичні видання з редакцій установ
НАН України (70 редакцій з 831). Завдяки активній роботі ЦФБІР з
редакціями академічних установ (постійні телефонні нагадування,
контроль за надходженнями, написання листів-замовлень на наступний
рік, організація доставки періодичних видань до Бібліотеки) щорічно
Бібліотека отримує майже 15000 прим. наукових періодичних видань, що
значно зменшує затрати на передплату періодичних видань для МКО.
Але, незважаючи на зусилля ЦФБІР, не всі редакції установ НАН України
виконують постанову Президії НАН України від 12.02.99 № 40.

Взагалі не надходять до НБУВ періодичні видання від 12 редакцій
науково-дослідних установ:

– "Фізика і хімія твердого тіла" (Фізико-хімічний інститут
ім. О.В. Богатського і Прикарпатський університет ім. В. Стефаника);

– "Украинский химический журнал" (Інститут загальної та
неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського);

– "Фізіологічний журнал" (Інститут фізіології ім. О. Богомольця);
– "Прикладная механика" (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка);
– "Проблемы криобиологии" (Інститут проблем кріобіології і кріо -

медицини);
– "Народна творчість та етнографія" (Інститут мистецтвознавства

фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського);
– "Економіка України" (НАН України, Міністерство економіки,

Міністерство фінансів);



– "Управляющие системы и машины" (Інститут кібернетики
ім. В.М. Глушкова);

– "Фізико-хімічна механіка матеріалів" (Фізико-механічний інститут
ім. Г.В. Карпенка);

– "Український географічний журнал" (Інститут географії);
– "Фізика конденсованих систем" (Інститут фізики конден со ваних

систем).
З 2009 р. почали надходити до НБУВ видання Інституту експе -

риментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького
НАН України "Онкология" та "Экспери ментальная онкология", хоча
раніше ці видання не надходили упродовж 6 років. Не надходить до НБУВ
упродовж двох років журнал "Геология и полезные ископаемые мирового
океана", засновником якого є Відділення морської геології та осадочного
рудоутворення ННПМ НАН України.

16 редакцій надсилають свої видання до Бібліотеки не повністю,
тобто не по 40 прим.:

– "Гидробиологический журнал" (Інститут гідробіології – 10 прим.);
– "Кибернетика и системный анализ" (Інститут кібернетики

ім. В.М. Глушкова – 13 прим.);
– "Проблемы управления и информатики" (Інститут кібернетики

ім. В.М. Глушкова – 13 прим.);
– "Минералогический журнал" (Інститут геохімії, мінералогії та

рудоутворення – 15 прим.);
– "Морской гидрофизический журнал" (Морський гідрофі зичний

інститут – 20 прим.);
– "Наука та наукознавство" (НАН України, Міністерство освіти і

науки України – 15 прим.);
– "Проблемы прочности" (Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писа -

ренка – 15 прим.);
– "Регіональна економіка" (Інститут регіональних досліджень – 

5 прим.);
– "Сверхтвердые материалы" (Інститут надтвердих матеріалів

ім. В.М. Бакуля – 15 прим.);
– "Слово і час" (Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка – 15 прим.);
– "Техническая механика" (Інститут технічної механіки – 15 прим.);
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– "Технічна електродинаміка" (Інститут електродинаміки – 
15 прим.);

– "Філософська думка" (Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди – 10
прим.);

– "Физика и техника высоких давлений" (Донецький фізико-
технічний інститут ім. О.О. Галкіна – 5 прим.);

– "Физика низких температур" (Фізико-технічний інститут низьких
температур ім. Б.І. Вєркіна – 13 прим.);

– "Химия и технология воды" (Інститут колоїдної хімії та хімії води
ім. А.В. Думанського – 7 прим.).

У зв’язку з недостатнім надходженням вищеназваних періодичних
видань для цілей МКО, НБУВ змушена передплачувати ці видання.
Зокрема, лише у першому півріччі 2009 р. було придбано 236 прим. на
загальну суму 22622 грн. 64 коп.

Разом з тим слід відзначити активну роботу редакцій таких журналів:
– "Український біохімічний журнал" (Інститут біохімії

ім. О.В. Палладіна);
– "Український історичний журнал" (Інститут історії України);
– "Український математичний журнал" (Інститут математики);
– "Фізика напівпровідників" (Інститут фізики напівпровідників

ім. В.Є. Лашкарьова).
У разі необхідності НБУВ отримувала від цих редакцій більше сорока

примірників вищеназваних журналів, що давало можливість економити
кошти на передплату і задовольнити всі вимоги партнерів по МКО.

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України А.Г. ЗАГОРОДНІЙ
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Пpо доставляння обов’язкових
примірників видань

Доставляння обов’язкових примірників видавничої продукції в
Україні регламентується законами України "Про видавничу справу" та
"Про обов’язковий примірник документів" і постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.02 № 608 "Про порядок доставляння
обов’язкових примірників документів", якою затверджено перелік
одержувачів обов’язкового безоплатного примірника видань в Україні.
Інформація щодо цієї постанови Кабінету Міністрів України доведена до
всіх установ НАН України розпорядженням Президії НАН України від
10.06.02 № 372 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 10.05.02 № 608". Зокрема зазначено, що Книжкова палата України
імені Івана Федорова (далі – Книжкова палата) як головна державна
наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності
і як Національне агентство ISBN в Україні, повинна одержувати по
одному примірнику всіх видів видавничої продукції, випущеної в Україні,
у тому числі мало тиражної (до 100 примірників).

Серед одержувачів контрольних примірників усіх видів видав ничої
продукції, що вийшла в Україні, вказані і дві установи НАН України:
Національна бібліотека України імені В.І. Вер надсь кого (далі – НБУВ) та
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
(далі – ЛННБ).

Президія НАН України на підставі розпорядження від 23.02.98 № 410
"Про контрольні примірники наукових видань установ НАН України"
доручила установам НАН України забезпечити надання Науково-
видавничій раді (далі – НВР) НАН України по одному примірнику всіх
видів наукової друкованої продукції, що випус кається установою у
відкритому друці, незалежно від відомчого під по рядкування (або

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
21.04.2010 № 118



власності) друкарні чи видавництва, які її надру ку  вали, у міру виходу цієї
продукції. В першу чергу це стосується книж ко вих видань, надрукованих
установами НАН України під грифом і з міжнародним стандартним
книжковим кодом ISBN, одер жа ним у НВР НАН України згідно з
розпорядженням Президії НАН України від 24.01.02 № 30 "Про порядок
присвоєння міжнародного стандартного номера книги ISBN виданням
НАН України".

Як колективний видавець НАН України зобов'язана контро лювати
своєчасне розсилання виготовлювачами обов'язкових при мір ників
видань. Академія також несе відповідальність за правильний порядок
надання, використання і форму наведення ISBN у виданнях, що
випускаються науково-дослідними установами, щороку звітує про
використання кодів ISBN Книжковій палаті, гарантує подання до неї
обов'язкових контрольних примірників видань.

Аналіз дотримання установами НАН України чинного законо давства
з цього питання здійснила НВР НАН України спільно з НБУВ та ЛННБ.
Кількість контрольних примірників, одержаних ними від наукових
установ протягом 2005–2007 років становить 10–15 % від загальної
кількості надрукованих видань. З книжкових видань 2008 року ЛННБ
одержала близько 45 %, НБУВ – 58,8 %. Відомості щодо доставляння
видань 2009 року знаходяться на стадії опрацювання. До НВР НАН
України надходить близько 50 % видань, на які надано академічні коди
ISBN: наприклад, у 2009 році НВР НАН України надано 451 книжковий
код ISBN, а одержано лише 234 контрольних примірники (за станом на
15.04.2010).

Зважаючи на необхідність обов’язкового дотримання чинного
законодавства України у видавничій справі, Президія НАН України
постановляє:

1. Інформацію голови Науково-видавничої ради НАН України
академіка НАН України Я.С. Яцківа взяти до відома.

2. Керівникам установ НАН України забезпечити виконання за ко  нів
України "Про видавничу справу" та "Про обов’язковий при мір ник
документів", постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608
"Про порядок доставляння обов’язкових примір ників документів" та
розпорядження Президії НАН України від 23.02.98 № 410 "Про
контрольні примірники наукових видань установ НАН України".
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2.1. Схвалити організацію доставляння до НБУВ та ЛННБ
контрольних примірників видань 2008 р. (надано 100 % видань) таких
установ НАН України:

Донецького наукового центру НАН України та МОН України,
Західного наукового центру НАН України та МОН України, Центру
інтелектуальної власності та передачі технологій, Науково-навчаль ного
центру прикладної інформатики, Інституту програмних систем, Інституту
металофізики ім. Г.В. Курдюмова, Інституту магнетизму НАН України та
МОН України, Інституту іоносфери НАН України та МОН України,
Відділення гідроакустики Морського гідрофізичного інституту, Інституту
загальної енергетики, Інституту відновлюваної енергетики, Інституту
загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вер над сь кого, Інституту органічної
хімії, Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії, Інституту
енциклопедичних досліджень.

2.2. Взяти до уваги, що не надали жодного контрольного примір ника
видань 2008 р. до НБУВ та ЛННБ такі установи НАН України:

Кримський науковий центр НАН України та МОН України, Півден -
ний науковий центр НАН України та МОН України, Техніч ний центр,
Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного просто ру,
Центр математичного моделювання Інституту проблем механіки і мате -
матики ім. Я.С. Підстригача, Міжнародний матема тичний центр, Інсти -
тут гідромеханіки, Інститут транспортних систем і технологій, ДП
"Інсти тут машин і систем Мінпромполітики України та НАН України",
Інститут фізики гірничих процесів, Інститут електронної фізики, Центр
менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геоло -
гічних наук, Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики
ім. С.І. Субботіна, Інститут газу, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писар -
жев ського, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Ду манського,
Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка, Інститут біології клітини,
ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України", Науко -
вий центр екомоні то рингу та біорізноманіття мегаполісу, Міжнародна
школа україніс тики.

3. Науково-видавничій раді НАН України:
3.1. Тимчасово до отримання контрольних примірників видань, на

які було надано книжкові коди ISBN у 2009 р., або інформації про
причини, через які випуск книг не було здійснено, припинити надан ня
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міжнародних стандартних книжкових кодів ISBN відповідним установам
НАН України.

3.2. Забезпечити передання одержаних від установ НАН України
контрольних примірників видань до НБУВ через рік після їх одер жан ня.

3.3. Розіслати керівникам наукових установ НАН України дані
мониторингу надходжень обов'язкового контрольного примірника до
НБУВ та ЛННБ (додаток).

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-
видавничу та Інформаційно-бібліотечну ради НАН України. 

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України Б.Є. ПАТОН

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України А.Г. ЗАГОРОДНІЙ
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Інформація щодо надходження
обов'язкових примірників

видань наукових установ НАН України, випущених
у 2008 році, до Національної бібліотеки України

імені В.І. Вернадського та Львівської національної
наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ДОДАТОК 
до постанови Президії НАН України

від 21.04.2010 № 118

№ Установа
Одержувач примірника

НБУВ ЛННБ

Наукові центри НАН України та МОН України

1    Донецький науковий центр надано надано
2     Західний науковий центр надано надано
3      Південний науковий центр не надано не надано
4      Північно-східний науковий центр не надано надано
5      Кримський науковий центр не надано не надано

Установи, ради, комітети та комісії при Президії НАН України

6     ДП "НВП "Видавництво "Наукова
думка" НАН України"

не надано надано

7     Центр наукових досліджень та викла-
дання іноземних мов

частково (50 %) частково (50 %)

Згідно з відомостями, наведеними у річних звітах науково-дослідних
установ НАН України (частина звіту "Видавнича діяль ність"), протягом
2008 року вийшло друком 1313 назв книжкових видань – наукових
монографій, неперіодичних збірників наукових праць, словникової,
довідкової та науково-популярної літератури.

З зазначених 1313 назв книжкових видань до НБУВ надійшло 772, до
ЛННБ – 613.

Стан одержання бібліотеками 

обов'язкових примірників видань 2008 року 

(за даними НБУВ та ЛННБ)



43

8     Технічний центр не надано не надано
9     Центр інтелектуальної власності та пере-

дачі технологій
надано надано

10  Науково-інженерний центр радіогіро-гео-
екологічних полігонних досліджень

частково (33 %) не надано

11  Інститут телекомунікацій та глобального
інформаційного простору

не надано не надано

12   Науково-навчальний центр прикладної
інформатики

надано надано

Відділення математики

13   Інститут математики частково (38 %) частково (50 %)

14   Інститут прикладних проблем механіки і
математики ім. Я.С. Підстригача 

частково (27 %) частково (27 %)

15   Центр математичного моделювання
Інституту прикладних проблем механіки і
математики ім. Я.С. Підстригача 

не надано не надано

16  Інститут прикладної математики і ме -
ханіки

частково (50 %) частково (50 %)

17   Міжнародний математичний центр не надано не надано

Відділення інформатики

18   Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова частково (60 %) частково (40 %)

19   Інститут проблем математичних машин
та систем

частково (43 %) частково (43 %)

20  Інститут програмних систем надано надано

21  Центр досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки
ім. Г.М. Доброва

частково (58 %) частково (35 %)

22   Інститут космічних досліджень
НАН України та НКА України

надано не надано

23   Інститут проблем штучного інтелекту
МОН України та НАН України

частково (42 %) частково (42 %)

24   Міжнародний науково-навчальний центр
інформаційних технологій та систем
НАН України та МОН України

частково (42 %) частково (30 %)

№ Установа Одержувач примірника
НБУВ ЛННБ
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25  Навчально-науковий комплекс "Інсти тут
прикладного системного аналізу"
МОН України та НАН України

надано частково (12 %)

Відділення механіки

26   Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка частково (55 %) частково (9 %)
27  Інститут проблем міцності

ім. Г.С. Писаренка
частково (67 %) надано

28   Інститут геотехнічної механіки
ім. М.С. Полякова

частково (75 %) частково (50 %)

29   Інститут гідромеханіки не надано не надано
30   Інститут транспортних систем і технологій не надано не надано

31   Інститут технічної механіки НАН України
і НКА України

надано частково (30 %)

32   ДП "Інститут машин і систем
Мінпромполітики України та
НАН України"

не надано не надано

Відділення фізики і астрономії

33  Інститут фізики частково (60 %) частково (20 %)
34   Інститут фізики напівпровідників

ім. В.Є. Лашкарьова
частково (50 %) частково (30 %)

35   Інститут металофізики
ім. Г.В. Курдюмова

надано надано

36   Інститут теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова

частково (80 %) надано

37   Головна астрономічна обсерваторія надано частково (50 %)
38   Інститут магнетизму НАН України та

МОН України
надано надано

39   Фізико-технічний інститут низьких тем-
ператур ім. Б.І. Вєркіна

надано частково (20 %)

40   Інститут радіофізики і електроніки
ім. О.Я. Усикова

частково (50 %) частково (25 %)

41  Радіоастрономічний інститут надано частково (50 %)
42  Донецький фізико-технічний інститут

ім. О.О. Галкіна
частково (86 %) частково (60 %)

43  Інститут фізики гірничих процесів не надано не надано

№ Установа
Одержувач примірника

НБУВ ЛННБ
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44   Інститут електронної фізики не надано не надано
45   Інститут іоносфери НАН України і МОН

України
надано надано

Відділення наук про Землю

46   Інститут геологічних наук частково (77 %) частково (15 %)
47   Центр менеджменту та маркетингу в галу-

зі наук про Землю ІГН НАН України
не надано не надано

48   Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна частково (83 %) частково (30 %)
49   Карпатське відділення Інституту геофізи-

ки ім. С.І. Субботіна
частково (50 %) частково (50 %)

50   Полтавська гравіметрична обсерваторія
Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна

не надано не надано

51   Інститут географії частково (88 %) частково (50 %)
52   Інститут геохімії, мінералогії та рудоутво-

рення ім. М.П. Семененка
надано не надано

53   Інститут геології і геохімії горючих копа-
лин 

частково (75 %) частково (50 %)

54   Інститут проблем природокористування та
екології

частково (50 %) частково (50 %)

55   Морський гідрофізичний інститут частково (54 %) частково (54 %)
56   Відділення гідроакустики Морського гід-

рофізичного інституту
надано надано

57   Український державний науково-дослід-
ний і проектно-конструкторський інститут
гірничої геології, геомеханіки і маркшей-
дерської справи

частково (80 %) частково (60 %)

58   Український науково-дослідний гідроме-
теорологічний інститут Мінекоресурсів та
НАН України

частково (80 %) частково (50 %)

59   Науково-технічний центр панорамних аку-
стичних систем 

частково (30 %) частково (30 %)

60   Відділення морської геології та осадочно-
го рудоутворення

надано не надано

№ Установа
Одержувач примірника

НБУВ ЛННБ
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Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства

61  Інститут електрозварювання
ім. Є.О. Патона

частково (57 %) частково (29 %)

62   Інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича

частково (75 %) не надано

63   Інститут надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля

частково (67 %) частково (42 %)

64  Фізико-технологічний інститут металів та
сплавів

частково (40 %) частково (40 %)

65   Фізико-механічний інститут
ім. Г.В. Карпенка

частково (72 %) частково (43 %)

66  ДНУ "НТК "Інститут монокристалів" частково (67 %) не надано
67   Інститут чорної металургії

ім. З.І. Некрасова
надано не надано

68   Інститут термоелектрики НАН України та
МОН України

частково (50 %) надано

Відділення фізико-технічних проблем енергетики

69 Інститут технічної теплофізики частково (72 %) частково (57 %)
70 Інститут проблем машинобудування

ім. А.М. Підгорного
частково (62 %) частково (25 %)

71 Інститут електродинаміки частково (37 %) частково (37 %)
72 Інститут проблем моделювання в енерге-

тиці ім. Г.Є. Пухова
надано не надано

73 Відділення гібридних моделюючих та ке ру ю -
чих систем в енергетиці Ін-ту про б лем моде-
лювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова

частково (50 %) частково (50 %)

74 Інститут загальної енергетики надано надано
75 Інститут газу не надано не надано
76 Інститут вугільних енерготехнологій надано частково (12 %)
77 Інститут відновлюваної енергетики надано надано
78 Інститут проблем безпеки атомних елек-

тростанцій
надано частково (90 %)

Відділення ядерної фізики та енергетики

79 Національний науковий центр "Харків -
ський фізико-технічний інститут"

частково (73 %) не надано

№ Установа
Одержувач примірника

НБУВ ЛННБ
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80 Інститут прикладної фізики частково (50 %) частково (50 %)
81 Інститут геохімії навколишнього середо-

вища НАН України та МНС України
частково (78 %) частково (12 %)

Відділення хімії

82 Інститут фізичної хімії
ім. Л.В. Писаржевського

не надано не надано

83 Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського

надано надано

84 Інститут органічної хімії надано надано
85 Інститут хімії високомолекулярних спо-

лук
надано частково (50 %)

86 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехі-
мії ім. Л.М. Литвиненка

частково (67 %) частково (30 %)

87 Інститут колоїдної хімії та хімії води
ім. А.В. Думанського

не надано не надано

88 Фізико-хімічний інститут
ім. О.В. Богатського

частково (60 %) не надано

89 Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка частково (50 %) частково (50 %)
90 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії надано надано

91 Інститут сорбції та проблем ендоекології надано не надано

92 Інститут біоколоїдної хімії
ім. Ф.Д. Овчаренка

не надано не надано

Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології

93 Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна частково (40 %) частково (20 %)
94 Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця частково (75 %) частково (50 %)

95 Інститут мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного

частково (83 %) частково (30 %)

96 Інститут молекулярної біології і генетики частково (67 %) частково (30 %)

№ Установа
Одержувач примірника

НБУВ ЛННБ

97 Інститут експериментальної патології,
онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького

частково (60 %) частково (20 %)

98 Інститут проблем кріобіології і кріомеди-
цини

надано не надано
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99 Інститут біології клітини не надано не надано

Відділення загальної біології

100 Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного частково (39 %) частково (22 %)
101 Інститут екології Карпат частково (33 %) частково (50 %)
102 Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена частково (36 %) частково (29 %)

103 Інститут фізіології рослин і генетики частково (50 %) не надано
104 Інститут клітинної біології та генетичної

інженерії
частково (60 %) частково (20 %)

105 Інститут гідробіології частково (72 %) частково (29 %)
106 Інститут біології південних морів

ім. О.О. Ковалевського
частково (20 %) частково (40 %)

107 Одеський філіал Інституту біології пів -
денних морів ім. О.О. Ковалевського

частково (50 %) частково (50 %)

108 ДУ "Інститут харчової біотехнології та
геноміки" НАН України 

не надано не надано

109 Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка

частково (67 %) частково (25 %)

110 Донецький ботанічний сад частково (70 %) частково (70 %)
111 Національний науково-природничий

музей
частково (63 %) частково (24 %)

112 Державний природознавчий музей частково (25 %) частково (16 %)
113 Дендрологічний парк "Софіївка" надано частково (30 %)
114 Луганський природний заповідник частково (50 %) не надано
115 Карадазький природний заповідник частково (45 %) частково (45 %)
116 Науковий центр екомоніторингу та біоріз-

номаніття мегаполісу
не надано не надано

Відділення економіки

117 ДУ "Інститут економіки та прогнозуван-
ня" НАН України

частково (85 %) частково (92 %)

118 Інститут економіки промисловості частково (82 %) частково (70 %)
119 Рада по вивченню продуктивних сил

України
частково (79 %) частково (66 %)

№ Установа
Одержувач примірника

НБУВ ЛННБ
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120 Інститут світової економіки і міжнародних
відносин

частково (68 %) частково (57 %)

121 Інститут економіко-правових досліджень надано частково (80 %)

122 Інститут проблем ринку і економіко-еко-
логічних досліджень

частково (52 %) частково (42 %)

123 Інститут регіональних досліджень частково (95 %) частково (89 %)

124 Науково-дослідний центр індустріальних
проблем розвитку

частково (71 %) частково (71 %)

125 Інститут демографії та соціальних дослід-
жень ім. М.В. Птухи

частково (94 %) частково (88 %)

126 Закарпатський регіональний центр соці-
ально-економічних і гуманітарних дослід-
жень

частково (30 %) частково (25 %)

127 Центр перспективних соціальних дослід-
жень Мінпраці та НАН України

не надано частково (25 %)

Відділення історії, філософії та права

128 Інститут історії України частково (92 %) частково (89 %)

129 Інститут української археографії та джере-
лознавства ім. М.С. Грушевського

частково (77 %) частково (23 %)

130 Львівське відділення Інституту українсь-
кої архео графії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського

частково (71 %) частково (71 %)

131 Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича

частково (79 %) частково (68 %)

132 Інститут археології частково (66 %) частково (30 %)

133 Кримський філіал Інституту археології частково (42 %) не надано

134 Інститут сходознавства
ім. А.Ю. Кримського

надано частково (40 %)

135 Кримське відділення Інституту сходознав-
ства ім. А.Ю. Кримського

частково (29 %) частково (12 %)

136 Інститут політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І.Ф. Кураса

частково (93 %) частково (28 %)

№ Установа
Одержувач примірника

НБУВ ЛННБ
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137 Інститут європейських досліджень надано частково (75 %)
138 Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди частково (67 %) частково (15 %)
139 Відділення релігієзнавства Інституту

філософії ім. Г.С. Сковороди
частково (55 %) частково (40 %)

140 Інститут соціології частково (47 %) частково (25 %)
141 Інститут держави і права

ім. В.М. Корецького
частково (87 %) частково (55 %)

142 Інститут енциклопедичних досліджень надано надано
143 Одеський археологічний музей не надано надано
144 Центр гуманітарної освіти частково (33 %) частково (25 %)
145 Центр пам’яткознавства НАН України та

УТОПІК
частково (70 %) частково (60 %)

146 Національна бібліотека України
імені В.І. Вернадського

– частково (55 %)

147 Львівська національна наукова бібліотека
України імені В. Стефаника

частково (62 %) –

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства

148 Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка частково (91 %) частково (79 %)
149 Львівське відділення Інституту літератури

ім. Т.Г. Шевченка
частково (82 %) частково (90 %)

150 Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні частково (89 %) частково (44 %)
151 Інститут української мови частково (75 %) частково (50 %)
152 Інститут мистецтвознавства, фольклори-

стики та етнології ім. М.Т. Рильсь ко го
частково (69 %) частково (43 %)

153 Інститут народознавства частково (18 %) частково (50 %)
154 Український мовно-інформаційний фонд надано частково (66 %)

155 Міжнародна школа україністики не надано не надано

№ Установа
Одержувач примірника

НБУВ ЛННБ
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Пpо Порядок формування державного
замовлення на випуск видавничої продукції
та її розповсюдження (постанова Кабінету
Міністрів України від 12.09.2012 № 850)

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на
умовах державного замовлення" прийнято постанову Кабінету Міністрів
України від 12.09.2012 № 850 "Про затвердження Порядку формування
державного замовлення на випуск видавничої продукції та її
розповсюдження".

Порядок встановлює механізм формування державного замовлення
на випуск видавничої продукції та її розповсюдження з метою визначення
основних організаційних та економічних засад формування державного
замовлення, регулювання взаємовідносин між замовниками та
виконавцями, забезпечення прозорого механізму формування якісного та
змістовного наповнення асортименту вітчизняної видавничої продукції,
сприяння формуванню позитивного міжнародного іміджу держави.

Затверджений Порядок враховує рекомендації Національної академії
наук України щодо можливості виготовлення видавцем додаткового
тиражу за власні кошти і встановлення для наукових установ нормативів
рентабельності виробництва та доставляння видавничої продукції до
потенційних споживачів.

Впровадження нового Порядку вимагає внесення змін до норматив -
них документів щодо випуску видавничої продукції НАН України за
державним замовленням.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Науково-видавничої
ради НАН України академіка НАН України Я.С. Яцківа, Президія НАН
України постановляє:

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
26.09.2012 № 190



1. Інформацію голови Науково-видавничої ради НАН України
академіка НАН України Я.С. Яцківа взяти до відома.

2. Науково-видавничій раді НАН України у двотижневий строк
підготувати відповідні зміни до Положення про випуск Національною
академією наук України друкованої продукції за державним замовленням,
затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 19.03.2012
№ 171.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-
організаційний відділ Президії НАН України.

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України Б.Є. ПАТОН

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України В.Ф. МАЧУЛІН
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Про затвердження складу
Науково-видавничої ради
Національної академії наук України

Президія НАН України постановляє:
1. Затвердити склад Науково-видавничої ради НАН України згідно з

додатком.
2. Постанови Президії НАН України від 08.07.2009 № 216 та від

06.10.2010 № 285 вважати такими, що втратили чинність.

Підстава: витяг з Протоколу засідання Бюро Науково-видавничої ради
Національної академії наук України від 31 жовтня 2012 р. № 1.

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України Б.Є. ПАТОН

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України В.Ф. МАЧУЛІН

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
07.11.2012 № 234
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1. Яцків Ярослав Степанович – голова Науково-видавничої ради
НАН України, академік НАН України;

2. Петров Вячеслав Васильович – заступник голови Науково-видав-
ничої ради НАН України, директор Інституту проблем реєстрації
інформації НАН України, академік НАН України;

3. Шарко Володимир Васильович – заступник академiка-секретаря
Відділення математики НАН України, член-кореспондент НАН України;

4. Нікішов Володимир Іванович – заступник академiка-секретаря
Вiддiлення механіки НАН України, член-кореспондент НАН України;

5. Дейнека Василь Степанович – академiк-секретар Вiддiлення
інформатики НАН України, академік НАН України;

6. Локтєв Вадим Михайлович – академік-секретар Вiддiлення
фiзики i астрономії НАН України, академік НАН України;

7. Шестопалов Вячеслав Михайлович – академiк-секретар
Вiддiлення наук прo Землю НАН України, академік НАН України;

8. Походня Ігор Костянтинович – академiк-секретар Вiддiлення
фiзико-технiчних прoблем матеріалознавства НАН України, академік
НАН України;

9. Кириленко Олександр Васильович – заступник академiка-секре -
таря Вiддiлення фiзико-технiчних прoблем енергетики НАН України,
академік НАН України;

10. Лисиченко Георгій Віталійович – представник Вiддiлення
ядерної фiзики та енергетики НАН України, член-кореспондент НАН
України;

11. Гончарук Владислав Володимирович – академiк-секретар
Вiддiлення хімії НАН України, академік НАН України;

ДОДАТОК 
до постанови Президії НАН України

від 07.11.2012 № 234

Склад
Науково-видавничої ради НАН України



12. Малюта Станіслав Станіславович – представник Вiддiлення
бioхiмiї, фізіології і молекулярної бioлогiї НАН України, член-
кореспондент НАН України;

13. Ємельянов Ігор Георгійович – заступник академiка-секретаря
Вiддiлення загальної біології НАН України, член-кореспондент НАН
України;

14. Лібанова Елла Марленівна – академік-секретар Вiддiлення
економіки НАН України, академік НАН України;

15. Онищенко Олексій Семенович – академiк-секретар Вiддiлення
iсторiї, фiлософiї та права НАН України, академік НАН України;

16. Жулинський Микола Григорович – академiк-секретар Вiддiлення
лiтератури, мови та мистецтвознавства НАН України, академік НАН
України;

17. Широков Володимир Анатолійович – директор Українського
мовно-інформаційного фонду НАН України, академік НАН України;

18. Богданов Вячеслав Леонідович – начальник Науково-організацій-
ного відділу Президії НАН України, член-кореспондент НАН України;

19. Кияк Богдан Романович – директор Державного фонду
фундаментальних досліджень МОН України, д. е. н.;

20. Боряк Геннадій Володимирович – заступник директора Інституту
історії України НАН України, член-кореспондент НАН України; 

21. Алексеєнко Ігор Ростиславович – генеральний директор ДП "НВП
"Видавництво "Наукова думка" НАН України", к. б. н.;

22. Вакаренко Олена Геннадіївна – директор Видавничого дому
"Академперіодика" НАН України, к. б. н.;

23. Дмітрієв Олег Юрійович – генеральний директор корпорації
"Академкнига" НАН України;

24. Діденко Юлія Володимирівна –  учений секретар Науково-видав-
ничої ради НАН України, к. геол. н.

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України В.Ф. МАЧУЛІН
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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
10.04.2013 № 53

Пpо затвердження переліку
періодичних видань НАН України

Постановою Президії НАН України від 24.02.2010 № 53 "Про
внесення змін до постанови Президії НАН України від 07.11.2008 № 283"
затверджено перелік періодичних видань, співзасновником яких є НАН
України, станом на 01.02.2010.

З метою упорядкування видавничої діяльності та покращення
висвітлення у періодичних виданнях результатів наукових досліджень
наукових установ, відповідно до рішень Президії НАН України у період
від 01.02.2010 по 15.03.2013 проведено реєстрацію/перереєстрацію 12
періодичних видань НАН України.

Президія НАН України постановляє:
1. Затвердити оновлений перелік періодичних видань Національної

академії наук України згідно з додатком.
2. Постанову Президії НАН України від 24.02.2010 № 53 "Про

внесення змін до постанови Президії НАН України від 07.11.2008 № 283"
вважати такою, що втратила чинність.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-
видавничу раду НАН України.

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України Б.Є. ПАТОН

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України А.Г. ЗАГОРОДНІЙ
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ПЕРЕЛІК

періодичних видань
Національної академії наук України

Затверджено
постановою Президії НАН України

від 10.04.2013 № 

Журнали НАН України

ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНІ

ВИДАННЯ

1. Вісник Національної академії
наук України
2. Доповіді Національної академії
наук України
3. Наука та інновації
4. Космічна наука і технологія
СЕКЦІЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ

І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК

Відділення математики

5. Український математичний
журнал

Відділення інформатики

6. Управляющие системы и машины
7. Кибернетика и системный анализ
8. Математичні машини і системи
9. Международный научно-
технический журнал 
"Проблемы управления и
информатики"
10. Проблеми програмування
11. Искусственный интеллект
12. Наука та наукознавство
13. Системні дослідження та
інформаційні технології

Відділення механіки

14. Прикладная механика
15. Проблемы прочности
16. Техническая механика

Відділення фізики і астрономії

17. Журнал математической физики,
анализа и геометрии
18. Кинематика и физика небесных
тел
19. Металлофизика и новейшие
технологии
20. Радиофизика и радиоастрономия
21. Радиофизика и электроника
22. Український фізичний журнал 
23. Успехи физики металлов
24. Физика и техника высоких
давлений
25. Физика низких температур
26. Semiconductor Physics Quantum
Electronics & Optoelectronics
(Фізика напівпровідників, квантова
електроніка і оптоелектроніка)

Відділення наук про Землю

27. Геоінформатика
28. Геологічний журнал
29. Геологія і геохімія горючих
копалин 
30. Геология и полезные
ископаемые Мирового океана
31. Геофизический журнал 
32. Мінералогічний журнал 
33. Морской гидрофизический
журнал
34. Український географічний
журнал 



Відділення фізико-технічних

проблем матеріалознавства

35. Автоматическая сварка
36. Процессы литья 
37. Сверхтвёрдые материалы
38. Современная
электрометаллургия
39. Термоелектрика
(Journal of Thermoelectricity)
40. Техническая диагностика и
неразрушающий контроль
41. Фізико-хімічна механіка
матеріалів
42. Functional Materials
(Функціональні матеріали)

Відділення фізико-технічних

проблем енергетики

43. Энерготехнологии и
ресурсосбережение
44. Проблемы машиностроения 
45. Промышленная теплотехника 
46. Технічна електродинаміка
47. Электронное моделирование 

СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ

І БІОЛОГІЧНИХ НАУК

Відділення хімії

48. Журнал органічної та
фармацевтичної хімії
49. Теоретическая и
экспериментальна химия 
50. Украинский химический журнал
51. Химия и технология воды
52. Хімія, фізика і технологія
поверхні
53. Полімерний журнал 

Відділення, біохімії, фізіології 

і молекулярної біології

54. Biopolymers and Cell

(Біополімери і клітина)
55. Biotechnologia Acta
(Біотехнологія)
56. Мікробіологічний журнал 
57. Нейрофизиология 
58. Проблемы криобиологии и
криомедицины
59. Фізіологічний журнал
60. Український біохімічний журнал
61. Experimental oncology
(Экспериментальная онкология) 
62. Онкология 

Відділення загальної біології

63. Альгология
64. Вестник зоологии
65. Гидробиологический журнал
66. Інтродукція рослин
67. Морський екологічний журнал
68. Український ботанічний журнал
69. Физиология и генетика растений
70. Цитология и генетика

СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Відділення економіки

71. Економіка промисловості
72. Економіка та право
73. Економічна теорія
74. Економіка України
75. Регіональна економіка
76. Демографія та соціальна
економіка

Відділення історії,

філософії та права

77. Археологія
78. Бібліотечний вісник
79. Український історичний журнал
80. Філософська думка
81. Східний світ
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Відділення літератури,

мови та мистецтвознавства

82. Мовознавство
83. Народна творчість та етнологія
84. Народознавчі зошити
85. Слово і час
86. Українська мова

Науково-популярний�журнал

НАН�України

87. Світогляд

Реферативний�журнал

НАН�України:

88. Український реферативний
журнал "Джерело". Серія 1:
"Природничі науки"
89. Український реферативний
журнал "Джерело". Серія 2:
"Техніка. Промисловість. Сільське
господарство"
90. Український реферативний
журнал "Джерело". Серія 3:
"Соціальні та гуманітарні науки.
Мистецтво"
91. Український реферативний
журнал "Джерело". Серія 4:
"Медицина"

Збірники�НАН�України

СЕКЦІЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ І

МАТЕМАТИЧНИХ НАУК

Відділення математики

1. Праці Інституту прикладної
математики і механіки НАН України
2. Прикладні проблеми механіки і
математики

3. Фізико-математичне моделювання
та інформаційні технології

Відділення інформатики

4. Кибернетика и вычислительная
техника
5. Компьютерная математика
6. Комп’ютерні засоби, мережі та
системи
7. Теорія оптимальних рішень

Відділення механіки

8. Надійність і довговічність машин
і споруд

Відділення фізики і астрономії

9. Оптоэлектроника и
полупроводниковая техника

Відділення наук про Землю

10. Геохімія та рудоутворення
11. Екологічна безпека прибережної
та шельфової зон та комплексне
використання ресурсів шельфу
12. Пошукова та екологічна геохімія
13. Системы контроля окружающей
среды

Відділення фізико-технічних

проблем матеріалознавства

14. Відбір і обробка інформації
Відділення фізико-технічних

проблем енергетики

15. Збірник наукових праць
Інституту проблем моделювання
в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
16. Моделювання та інформаційні
технології
17. Проблеми загальної енергетики

Відділення ядерної фізики та

енергетики

18. Збірник наукових праць
Інституту геохімії навколишнього
середовища
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СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ І

БІОЛОГІЧНИХ НАУК

Відділення загальної біології

19. Промислова ботаніка

СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Відділення економіки

20. Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України

Відділення історії,

філософії та права

21. Боспорські дослідження
22. Ейдос
23. Записки Львівської національної
наукової бібліотеки України імені
В. Стефаника
24. Збірник праць Науково-
дослідного інституту пресознавства
25. Історико-географічні
дослідження в Україні
26. Історіографічні дослідження в
Україні
27. Історія України. Маловідомі
імена, події, факти
28. Материалы по археологии,
истории и этнографии Таврии
29. Міжнародні зв’язки України:
наукові пошуки та знахідки

30. Наукові записки Інституту
політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН
України
31. Проблеми історії України ХІХ –
початку ХХ ст.
32. Rutenika
33. Соціум. Альманах соціальної
історії
34. Спеціальні і історичні
дисципліни: питання теорії та
методики
35. Сторінки воєнної історії України
36. Україна в Центрально-Східній
Європі
37. Україна ХХ ст.: культура,
ідеологія, політика
38. Україна. Наука і культура
39. Український історичний збірник

Відділення літератури,

мови та мистецтвознавства

40. Культура слова
41. Українське мистецтвознавство:
матеріали, дослідження. рецензії

Наукові центри НАН України

та МОН України

42. Соціогуманітарні проблеми
людини
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З метою упорядкування робіт з підготовки та випуску журналів
Національної академії наук України на умовах державного замов лення:

1. Затвердити Програму підтримки журналів Національної академії
наук України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Науково-видавничу раду НАН України.

Перший віце-президент
Національної академії наук України
академік НАН України А.П. ШПАК

Перший заступник
головного вченого секретаря
НАН України В.Л. БОГДАНОВ

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
04.02.2009 № 50

Пpо затвердження Програми підтримки
журналів Національної академії наук України
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Програма підтримки журналів Національної академії наук Украї ни
(далі – Програма) започаткована за ініціативою Науково-видав ни  чої ради
НАН України у 2004 р. 

Мета Програми – підтримка високого рейтингу вітчизняних пуб лі ка цій
у світі шляхом надання фінансової підтримки науковим і науково-
популярним журналам НАН України (далі – журнали) для дотри мання ними
графіку виходу у межах року і забезпечення високої якості редакційно-
видавничого опрацювання та поліграфічного виконання.

Пріоритет належить журналам, що перевидаються закордонними
видавцями, журналам гуманітарного профілю, і журналам, спрямова ним
на висвітлення ролі фундаментальної науки у впровадженні ін нова ційних
моделей розвитку в Україні.

Програма здійснюється у межах виконання державного замовлен ня Націо -
нальної академії наук України на підготовку і випуск друко ваної продукції.

Виконавець Програми – Видавничий дім "Академперіодика" НАН України.
Перелік журналів, яким надається підтримка, щороку укладається

Науково-видавничою радою НАН України на підставі клопотань установ-
співзасновників журналів і затверджується рішенням Президії НАН
України як частина річного плану ВД "Академ періо дика" НАН України.  

ВД "Академперіодика" НАН України укладає угоди з установами, у
яких функціонують редакції журналів. Невід'ємною частиною угоди є
графік підготовки і випуску журналу. 

У межах Програми ВД "Академперіодика" НАН України надає
редакціям журналів методично-консультаційну допомогу і може здій -
снювати, відповідно до умов укладеної угоди, такі види робіт:

– художньо-технічна розробка шаблону журналу;
– редагування текстів статей, прийнятих до опублікування;
– виготовлення оригіналів-макетів усіх номерів журналу;
– виготовлення призначеної для безкоштовного розповсюдження

частини тиражу.

Програма підтримки журналів 
Національної академії наук України

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Президії НАН України

від 04.02.2009 № 50
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Беручи до уваги ініціативу Науково-видавничої ради НАН України,
підтриману Комісією по роботі з науковою молоддю НАН України та з
метою впровадження нової форми підтримки молодих науковців НАН
України:

1. Затвердити "Порядок включення рукописів видань молодих учених
та докторів наук віком до 40 років до проекту "Наукова книга", що
додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Науково-видавничу раду НАН України.

Перший віце-президент Національної академії наук України
академік НАН України А.П. ШПАК

Головний учений секретар 
Національної академії наук України
академік НАН України А.Г. ЗАГОРОДНІЙ

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
26.06.2009 № 398

Пpо затвердження Порядку включення
рукописів видань молодих учених
та докторів наук віком до 40 років 
до проекту "Наукова книга"



Загальні положення

Цей порядок регулює включення рукописів видань молодих учених
незалежно від наявності наукового ступеня та докторів наук віком до 40
років включно (далі – молоді науковці) до проекту "Наукова книга" для
видання у ДП "НВП "Видавництво "Наукова дум  ка" НАН України" на
умовах державного замовлення на випуск друкованої продукції
Національної академії наук України.

1. Включення оригінальних (раніше не опублікованих) рукописів
видань молодих науковців до проекту "Наукова книга" відбувається на
підставі результатів щорічного конкурсу.

2. Молоді науковці, які працюють в установах НАН України, подають
на конкурс одноосібні або колективні рукописи.

3. Подання рукописів відбувається відповідно до Порядку подання і
опрацювання рукописів видань для випуску на умовах державного
замовлення, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від
12.02.09 № 81.

4. Випуск робіт молодих науковців, що пройшли конкурсний відбір,
відбувається за рахунок виділеної квоти, виходячи з щорічного обсягу
фінансування державного замовлення на випуск друкованої продукції НАН
України. Розмір квоти визначає Науково-видавнича рада НАН України, але
не менше 5 % від загальної кількості умов них дру  кованих аркушів,
передбачених на виконання проекту "Наукова книга".

Конкурс рукописів молодих науковців

5. Рукописи молодих науковців подаються до Науково-видавничої
ради НАН України з 1 вересня до 1 жовтня поточного року для включення
до плану проекту "Наукова книга" на наступний рік.

Порядок включення рукописів видань
молодих учених та докторів наук віком до 40 років 

до проекту "Наукова книга"

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Президії НАН України

від 26.06.2009 № 398
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5.1. Перший етап конкурсу. Всі рукописи, оформлені відповідно до
"Порядку подання і опрацювання рукописів видань для випуску на
умовах державного замовлення", затвердженого розпорядженням
Президії НАН України від 12.02.09 № 81, Науково-видавнича рада НАН
України передає на наукове рецензування до профільних установ НАН
України та на апробацію до ДП "НВП "Видавництво "Наукова думка"
НАН України".

Відповідно до одержаних відгуків Науково-видавнича рада НАН
України відбирає роботи, які переходять до другого етапу конкурсу.

5.2. Другий етап конкурсу. Відібрані рукописи Науково-видавнича
рада НАН України не пізніше 1 листопада поточного року передає до
відповідних секцій (фізико-технічних і математичних наук, хімічних і
біологічних наук, суспільних і гуманітарних наук).

Секції не пізніше 10 листопада подають до Науково-видавничої ради
НАН України свої рекомендації щодо пріоритетних рукописів в межах
виділеної для кожної секції кількості умовних друкованих аркушів.

Рішення щодо видання рукописів молодих науковців

6. Рішення про видання робіт молодих науковців у межах проекту
"Наукова книга" приймається на засіданні Науково-видавничої ради НАН
України під час погодження проекту плану підготовки та випуску
друкованої продукції на умовах державного замовлення.



З метою упорядкування обліку та розповсюдження видавничої
продукції науковими установами Національної академії наук України:

1. Внести зміни до Порядку розповсюдження та обліку видавничої
продукції науковими установами НАН України, затвердженого
розпорядженням Президії НАН України  від 18.11.2011 № 731, виклавши
його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Науково-видавничу раду НАН України. 

В. о. віце-президента

Національної академії наук України
академік НАН України А.Г. ЗАГОРОДНІЙ

В. о. головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України В.Ф. МАЧУЛІН
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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
23.02.2012 № 113

Про внесення змін до Порядку
розповсюдження та обліку видавничої
продукції науковими установами НАН України



І. Загальні положення

1.1. Порядок розповсюдження та обліку видавничої продукції науко -
ви ми установами Національної академії наук України (далі – Порядок)
розроблений з метою встановлення єдиних вимог та визначення теорети -
ко-методологічних засад провадження обліку та розповсюдження
видавничої продукції всіх видів, підготовленої та випущеної установами
НАН України.

1.2. Порядок розроблений відповідно до законів України "Про
видавничу справу", "Про державне замовлення для задоволення
пріоритетних державних потреб", "Про державну підтримку
книговидавничої справи в Україні", "Про обов’язковий примірник
документів", "Про друковані засоби масової інформації", на підставі
наказу Державного казначейства України від 29.11.10 № 447 "Про
затвердження Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних
установ", наказів Міністерства культури і мистецтв України від
23.03.2005 № 152 "Про затвердження Інструкції про організацію та
порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед
бібліотек України через систему обмінних фондів", Міністерства
культури і туризму України від 03.04.07 № 22 "Про затвердження
Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах" та
від 27.03.08 № 321/0/16-08 "Про затвердження методичних рекомендацій
з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів" і визначає права і
обов’язки наукових установ НАН України як видавничих організацій.

1.3. Терміни і визначення у цьому Порядку, використані у значеннях
відповідно до Закону України "Про видавничу справу" та ДСТУ 3017–95
"Видання. Основні види. Терміни і визначення":
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Порядок розповсюдження та обліку
видавничої продукції

науковими установами НАН України

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Президії НАН України

від 23.02.2012 № 113



– бібліотечний фонд – об’єкт обліку бібліотечного фонду, матеріальна
форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації,
зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або
іншому носії;

– виготовлювач видавничої продукції – фізична чи юридична особа,
що здійснює виготовлення замовленого тиражу видання;

– видавець – фізична чи юридична особа, яка здійснює підготовку і
випуск видання;

– видавництво – спеціалізоване підприємство, основним видом
діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції;

– видавнича організація – підприємство, установа або організація,
статутом якої поряд з іншими видами діяльності передбачено підготовку
і випуск у світ видавничої продукції;

– замовник – фізична чи юридична особа, яка замовляє видавничу
продукцію, беручи на себе фінансові зобов’язання;

– розповсюджувач видавничої продукції – фізична чи юридична
особа, яка займається розповсюдженням видавничої продукції;

– тираж – кількість виготовлених примірників видання.

ІІ. Видавнича продукція НАН України

2.1. Видавнича продукція НАН України – сукупність видань,
призначених до випуску або випущених науковими установами НАН
України як видавничими організаціями.

2.2. До основних видів видавничої продукції НАН України належать:
а) книжкові видання – наукові монографії, навчальна (підручники,
посібники), довідкова (енциклопедії, словники, довідники, каталоги) та
науково-популярна література; б) періодичні видання – журнали,
збірники наукових праць, альманахи, часописи тощо.

2.3. Видавнича продукція НАН України може бути виготовлена у
спеціалізованих видавництвах або безпосередньо науковими установами
НАН України на власних поліграфічних дільницях. Спеціалізованим
видавництвам можуть бути доручені окреми етапи підготовки і випуску
видань (редагування, виготовлення оригінал-макетів, тиражування).

2.4. Видавнича продукція НАН України може бути виготовлена
бюджетними установами НАН України за рахунок загального та
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спеціального (власні надходження бюджетних установ) фондів
Державного бюджету України та державними підприємствами (за
рахунок власних коштів) або на умовах державного замовлення НАН
України на підготовку і випуск друкованої продукції.

IІІ. Розповсюдження видавничої продукції

3.1. Видавнича продукція НАН України, випущена чи одержана
установою НАН України від інших установ, у тому числі безоплатно на
підставі відповідних розпорядних документів Президії НАН України,
становить відповідні бібліотечні (основний або обмінний) фонди цієї
установи, що підлягають бухгалтерському обліку, зберіганню,
використанню та розповсюдженню згідно з чинним законодавством із
залученням сторонніх розповсюджувачів видавничої продукції або після
внесення наукової установи до Державного реєстру видавців і
книгорозповсюджувачів України.

3.2. Рекомендації щодо переведення видавничої продукції до
бібліотечного фонду надає Вчена рада наукової установи. Переведення
відбувається за відповідним наказом директора установи.

3.3. Бібліотечні фонди наукової установи:
3.3.1. Можуть підлягати розповсюдженню на підставі акта прийому-

передання або реєстру поштової розсилки (з печаткою (штампом)
відділення зв’язку). Підставою для оформлення акта прийому-передання
є рекомендації Вченої ради наукової установи або реєстр поштової
розсилки та відповідний наказ директора установи. 

Обов’язковим додатком до рішення Вченої ради є реєстр розпов сю -
джен ня видання з зазначенням одержувачів та кількості примірників, що
передаються.

3.3.2. Можуть бути списані як такі, що зношені, втратили
актуальність, застарілі, загублені читачами та втрачені з інших причин, за
наказом директора наукової установи на підставі рішення відповідної
постійно діючої комісії установи.

3.4. Розповсюдження видавничої продукції НАН України, випущеної
на умовах та за кошти щорічного державного замовлення на підготовку і
випуск друкованої продукції НАН України або за кошти загального
фонду бюджету наукових установ НАН України:
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3.4.1. Здійснюється з науковою, культурно-просвітницькою,
благодійною, інформаційною метою виключно безоплатно.

3.4.2. Передбачає:
– розсилання обов’язкових контрольних примірників документів;
– здійснення міжбібліотечного обміну;
– поповнення фондів публічних і спеціальних бібліотек державної та

комунальної власності, у тому числі бібліотек наукових і навчальних
установ в Україні та за кордоном;

– надання продукції установам, що здійснюють реферування наукової
літератури і формують реферативні та наукометричні бази даних;

– забезпечення посольств та українських громад за кордоном,
громадських організацій, національних культурних товариств, органів
державної влади відповідно до їхніх потреб.

3.5. Розповсюдження видавничої продукції НАН України, випущеної
за кошти спеціального фонду наукових установ НАН України (власних
надходжень бюджетних установ) може здійснюватись (окрім зазначеного
у п. 3.4 цього Порядку) також шляхом її реалізації (продажу) у роздрібній
та оптовій торгівлі, у тому числі на умовах передплати.

3.6. Розсилання обов’язкового контрольного примірника наукова
установа НАН України може доручити виготовлювачу видавничої
продукції повністю або частково, а також здійснювати самостійно
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.02 № 608
"Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів", наказу
ВАК України від 04.04.2000 № 176 "Про затвердження переліку установ і
організацій, куди обов’язково належить надсилати наукові монографії, у
яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт" та постанови
Президії НАН України від 21.04.10 № 118 "Про доставляння обов’язкових
примірників видань".

ІV. Відображення в бухгалтерському обліку

4.1. Переведення видавничої продукції до бібліотечних фондів
відбувається за наказом директора наукової установи НАН України,
відповідно до п. 3.2 цього Порядку.

4.2. Облік бібліотечних фондів здійснюється згідно з Інструкцією з
обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах та на підставі
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Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів,
затверджених наказами Міністерства культури і туризму України від
03.04.07 № 22 та від 27.03.08 № 321/0/16-08 відповідно.

4.3. У бухгалтерському обліку бібліотечні фонди відносяться до
інших необоротних матеріальних активів.

За актуальністю та ступенем використання, визначених спеціально
створеною комісією, бібліотечні фонди класифікуються на:

– основний фонд – фонди бібліотеки або підрозділу, на який
покладено функції бібліотеки в частині обліку і розповсюдження
видавничої продукції (далі – бібліотеки), що складаються з бібліотечних
фондів, призначених для видачі в тимчасове користування;

– обмінний фонд – фонди бібліотек, що використовуються для обміну,
перерозподілу, безкоштовної передачі.

4.4. Обмінний фонд функціонує самостійно, на баланс бібліотеки-
фондоутримувача не береться. Об’єкти обмінного бібліотечного фонду
відокремлені від основного фонду, не використовуються для обслуго -
вуван ня читачів, не обліковуються на балансових рахунках, але беруться
на позабалансові.

Обмінний фонд формується з: дублетних, непрофільних і мало -
використовуваних документів, вилучених з основного фонду бібліо -
теки-фондоутримувача, та документів, отриманих з інших бібліотек, де
не створюється обмінний фонд; видань самої бібліотеки (установи),
призна чених для обміну; документів, отриманих при ліквідації бібліо -
тек; документів, отриманих у дарунок від приватних осіб, уста нов,
організа цій, зокрема й тих, що надходять в Україну з-за кордону;
спеціально закуплених або одержаних іншим шляхом документів для
обміну. 

Структура та штат обслуговування обмінного фонду визначаються в
залежності від обсягу фондів, щорічних операцій по обміну з розрахунку
чинних нормативів на бібліотечні процеси. Цей фонд може діяти на
правах відділу, сектора або групи при бібліотеці.

В складі обмінного фонду може бути виділений резервний фонд, що
використовується для заміни в основному фонді бібліотеки втрачених або
зношених бібліотечних фондів.

Документи з обмінних фондів, які не було передано до основних фон -
дів бібліотеки, не було відібрано або замовлено за інформаційними

71



списка ми ін ши ми бібліотеками, можуть бути реалізовані згідно з чинним
законодавством.

4.5. Основні фонди класифікуються за видами, галузями знань,
мовами. Основні бібліотечні фонди обліковуються із застосуванням
субрахунків аналітичного обліку.

Об’єкти основного бібліотечного фонду (крім періодичних видань)
обліковуються на балансових рахунках. Вартість придбаних періодичних
видань для бібліотек списується на видатки в періоді оплати. 

4.6. Бібліотечні фонди оприбутковуються за вартістю придбання.
Бібліотечні фонди, що надходять без зазначеної вартості, оцінюються

комісією з оцінки бібліотечних фондів, створеною наказом керівника
установи, до складу якої обов’язково входить працівник бухгалтерії та
представник однієї з бібліотек НАН України.

Придбані бібліотечні фонди обліковуються за первісною вартістю з
урахуванням сум, сплачених постачальникам без урахування непрямих
податків, інших витрат, пов’язаних з придбанням.

4.7. Одержані бібліотечні фонди оприбутковуються за встановленою
в акті прийому-передачі чи накладній справедливою вартістю на дату
отримання (що і є їх первісною вартістю).

Первісною вартістю бібліотечних фондів, виготовлених власними
силами, визнається собівартість їх виготовлення з урахуванням витрат,
безпосередньо понесених на операції з їх виготовлення.

Бібліотечні фонди обліковуються в кількісному виразі і за цінами
оприбуткування.

Витрати, пов’язані з початковими палітурними роботами, збільшують
первісну вартість бібліотечних фондів. Витрати, пов’язані з наступними
палітурними роботами, списуються на видатки загального або
спеціального фонду (в залежності від джерела фінансування операцій
придбання бібліотечних фондів). 

4.8. Безоплатна передача бібліотечних фондів установам та
організаціям НАН України і стороннім організаціям в основному та
обмінному бібліотечному фондах здійснюється згідно з чинним
законодавством та цим Порядком.

4.9. У випадку втрати документа його заміна на аналогічний
здійснюється шляхом списання документа за балансовою вартістю, а
оприбуткування – за первісною вартістю.
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4.10. Кошти від реалізації бібліотечних фондів для бібліотек
залишаються в розпорядженні бібліотеки з правом подальшого
використання на поповнення бібліотечного фонду.

4.11. Інвентаризація бібліотечних фондів здійснюється в такі терміни:
– найбільш цінні фонди, що зберігаються в сейфах чи в закритих

шафах, – щорічно;
– рідкісні, цінні фонди – один раз на 5 років;
– фонди бібліотек обсягом до 100 тис. облікових одиниць – один раз

на 5 років;
– фонди бібліотек від 100 до 200 тис. облікових одиниць – поетапно,

один раз на 7 років;
– фонди бібліотек від 200 до 600 тис. облікових одиниць – поетапно,

один раз на 10 років;
– фонди бібліотек від 600 тисяч облікових одиниць до 1 млн облікових

одиниць – поетапно, один раз на 12 років;
– фонди понад 1 млн облікових одиниць – поетапно, один раз на 15

років.
Інвентаризація бібліотечних фондів здійснюється шляхом звірки

даних Інвентарної книги бібліотечного фонду та даних бухгалтерського
обліку з наявними у фонді бібліотечними фондами та записами у
формулярах користувачів.

Кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку бібліотечних
фондів наведено в додатку до цього Порядку. 

73



Кореспонденція рахунків
бухгалтерського обліку бібліотечних фондів

для установ і організацій НАН України,
що фінансуються за рахунок бюджетних коштів
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ДОДАТОК 

до Порядку розповсюдження
та обліку видавничої продукції

науковими установами НАН України

№
з/п Зміст операцій

Кореспонденція
рахунків бухгал-
терського обліку

1

Придбання в постійне користування бібліотечних фондів,
придбаних за рахунок коштів загального
або спеціального фонду Дт Кт

1.1 При попередній оплаті за поставку 112 364
1.2 Якщо оплата була проведена після отримання книг 112 675

1.3

Водночас проводиться другий запис:
при оплаті коштами загального фонду 801, 802 401
при оплаті коштами спеціального фонду 811–813 401

1.4

Сума ПДВ (якщо бібліотека зареєстрована як платник
ПДВ):

при оплаті коштами загального фонду 801, 802 364, 675
при оплаті коштами спеціального фонду

ПДВ не включено до податкового кредиту 811–813 364, 675

ПДВ включено до податкового кредиту (бібліотека
зареєстрована як платник ПДВ і має прав
на податковий кредит) 641 364, 675

2

Безоплатне отримання бібліотечних фондів (крім централі-
зованого постачання та внутрішнього переміщення в межах
головних розпорядників бюджетних коштів):

112 364
364 323
323 712
812 401

3

Безоплатне надходження у вигляді централізованого
постачання та внутрішнього переміщення в межах
головних розпорядників бюджетних коштів:
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на суму справедливої вартості 112 401

4

Отримання бібліотечних фондів за операціями з централі-
зованого постачання, які проводяться за рахунок власних
надходжень спеціального фонду кошторису:

оприбуткування бібліотечних фондів на суму первісної
вартості 112 683

водночас проводиться другий запис 811, 812 401

5

Списано витрати, понесені в операціях придбання
бібліотечних фондів:
придбання здійснюється за рахунок загального фонду 801, 802 364

придбання здійснюється за рахунок спеціального фонду 811–813

6
Відображено витрати, понесені на виготовлення
бібліотечних фондів власними силами:

6.1
при фінансуванні коштами загального фонду водночас
проводиться другий запис 

112 825
801, 802 401

6.2
при фінансуванні коштами спеціального фонду 112 825

водночас проводиться другий запис 811–813 401

7

Списано літературу (списані на підставі акта доку менти
як такі, що зношені, втратили актуальність, застарілі,
загублені та втрачені з інших причин) 401 112

8
Списання бібліотечних фондів, які стали непридат ними на
підставі відповідних документів, та у разі реалізації 401 112

9

Списання бібліотечних фондів внаслідок нестачі,
установленої при інвентаризації, тощо 401 112

Одночасно проводиться другий запис на суму вартості
відшкодованих збитків, яка віднесена на винних осіб 363 711

10

Списання нестач бібліотечних фондів, установлених при
інвентаризації 401 112

Водночас проводиться другий запис, коли винні особи не
встановлені 05

11
Оприбуткування лишків бібліотечних фондів, виявлених
під час інвентаризації 112, 811 711, 401



На виконання постанови Президії Національної академії наук України
від  26.09.2012  № 190  відповідно до  Закону України "Про внесення змін
до деяких Законів України щодо вдосконалення порядку випуску видав -
ничої продукції на умовах державного замовлення" та постанови Кабіне -
ту Міністрів України від 12.09.2012 № 850 "Про затвердження Порядку
формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її
розповсюдження":

1. Затвердити Положення про порядок формування державного за -
мов  лення на підготовку та  випуск  видавничої продукції Національної
академії наук України, що додається.

2. Розпорядження Президії НАН України від 19.03.2012 № 171 "Про
затвердження Положення про підготовку та випуск Національною
академією наук України видавничої продукції за державним замовлен -
ням" вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2013 р.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  Науково-
організаційний відділ Президії Національної академії наук України.

Віце-президент
Національної академії наук України
академік НАН України А.Г. ЗАГОРОДНІЙ

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України В.Ф. МАЧУЛІН
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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10.10.2012 № 623

Про затвердження Положення про 
порядок формування державного
замовлення на підготовку та випуск 
видавничої продукції Національної 
академії наук України



Положення встановлює порядок формування державного замовлення
на підготовку та  випуск видавничої продукції Національної академії наук
України і регулює відносини Національної академії наук України як дер -
жав ного замовника  –  головного розпорядника бюджетних коштів з
устано вами НАН України  –  виконавцями державного замовлення на
випуск видавничої продукції для державних потреб.

1.�Загальні�положення

У цьому Положенні терміни вживаються у  значенні, визначеному
Законом України "Про видавничу справу".

Державне замовлення здійснюється з метою сприяння: розвитку
вітчизняного книговидання для підвищення його рівня за кількісними та
якісними показниками до рівня провідних держав світу; виданню творів
класиків української літератури та сучасних авторів; перекладу творів
українських авторів іноземними мовами; максимальному задоволенню
культурно-освітніх потреб населення України та українців за кордоном у
вітчизняній видавничій продукції; а також для  поповнення бібліотечних
фондів України.

Національна академія наук України як державний замовник –   голов -
ний розпорядник бюджетних коштів Державного бюджету України визна -
чає тематику видань, які передбачаються до випуску на умовах держав -
ного замовлення, та щороку готує пропозиції до проекту державного
замовлення.

Національна академія наук України за кошти державного бюджету
здійснює фінансування підготовки, видання та розповсюдження наукової,
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науково-популярної літератури, підручників та навчальних посібни ків
(далі  – наукові видання),  словників, довідкової  та  енциклопедич ної
літератури (далі  –  енциклопедичні видання), відповідно до визначених
наказом Міністерства економіки України від 03.10.2005 № 314 критеріїв
формування державного замовлення на поставку продукції для
державних потреб.

2.�Формування�державного�замовлення

2.1. Державне замовлення на випуск видавничої продукції формується
НАН України відповідно до вимог Законів України "Про державне
замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб", "Про внесен -
ня змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску
видавничої продукції на умовах державного замов лення"  та  постанови Ка -
біне ту Міністрів України від 12.09.2012 № 850 "Про затвер джен ня Порядку
формування державного замовлення на випуск видав ничої продукції та її
розповсюдження" і передбачає  підгото вку і  випуск  видавничої  продукції за
напрямами "енциклопедич ні видання" і "наукові видання".

2.2. Показниками державного замовлення на випуск видавничої про -
дукції є загальний обсяг друкованого видання, його тираж та вартість. 

Загальні обсяги випущеної на умовах державного замовлення видав -
ни чої продукції  (у кількісному виразі)  повинні відповідати загаль ним
обсягам її розповсюдження.

2.3.  Національна академія наук України: на підставі одержаних від
видавців пропозицій здійснює попередній відбір видань для випуску на
умовах державного замовлення в межах виділеного фінансування та
виходячи із затверджених показників державного замовлення; укладає
договори, якими визначені економічні та правові зобов’язання сторін і
врегульовані взаємовідносини замовника і виконавця.

2.4. Тематичну та змістовну оцінку попередньо відібраних видань
здійснює Експертна рада як консультативний, постійно діючий дорадчий
колегіальний орган. Перелік книжкових видань, передбачених до випуску
на умовах державного замовлення, щороку затверджується постановами
Президії НАН України окремо за напрямами "енциклопе дичні видання" і
"наукові видання" на підставі подання Експертної ради. Обов’язки
Експертної ради покладаються на Науково-видавничу раду НАН України.

2.5. Установами-видавцями, що здійснюють підготовку та випуск видав ни -
 чої продукції НАН України на умовах державного замовлення, можуть бути:
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–  за напрямом "енциклопедичні видання"  –  наукові установи НАН
України;

–  за напрямом  "наукові видання"  –  підпорядковані НАН України
видав  ництва:  ДП "НВП "Видавництво  "Наукова думка" та ВД "Академ -
періо дика".

2.5.1.  За напрямом "енциклопедичні видання"  установи НАН Украї -
ни щороку  подають  до Науково-видавничої ради НАН України пропози -
ції до проекту державного замовлення на випуск  видавничої  продукції.
Пропозиції до плану наступного року подаються до 01 квітня поточного.

Нові пропозиції подаються  на підставі рішень Президії НАН України
про організацію підготовки та випуску у світ видання  на виконання
доручень уряду  і включають наступні документи: пояснювальна записка
(слід вказати відомості про авторів, назву видання з анотацією, обсяг,
тираж і стан підготовки видання до випуску), планова калькуляція
кошторисної вартості робіт з розрахунками витрат за статтями на
плановий рік, помісячний план асигнувань на плановий рік.

На видання, підготовка (або підготовка та випуск) яких вже здійсню -
ються, пропозиції на  наступний рік  включають пояснювальну записку,
планову калькуляцію кошторисної вартості робіт з розрахунками витрат
за статтями та помісячний план асигнувань на плановий рік.

2.5.2.  За напрямом "наукові видання"до Науково-видавничої ради
НАН України  пропозиції  на наступний рік подають  видавництва НАН
України  не пізніше 01 листопада поточного року. Пропозиції  повинні
включати пояснювальну записку (слід вказати відомості про авторів,
назву видання з анотацією, обсяг, тираж та стан підготовки видання до
випуску),  технічні параметри, календарний план робіт на весь період
підготовки та випуску у світ видання,  планову калькуляцію кошторисної
вартості робіт з розрахунками витрат за статтями на плановий рік.

2.5.3. Видавництва формують пропозиції до проекту державного
замовлення на підставі поданих не пізніше 01 жовтня поточного року
відділеннями НАН України остаточних варіантів рукописів.

Подання робіт до видавництв здійснюють відділення НАН України на
підставі конкурсного відбору  в межах загальноакадемічних проектів,
серій та програм ("Наукова книга", "Наукова книга. Молоді вчені",
"Науко ві переклади", "Українська наукова книга іноземною мовою",
"Вибрані праці дійсних членів (академіків) НАН України", "Біобібліогра -
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фія вчених України", "Наука для всіх",  Програма підтримки журналів
НАН України  тощо). У поданні повинні бути вказані назва проекту, у
межах якого планується випуск видання, вимоги до поліграфічного
виконання та орієнтовна дата виходу видання (для ювілейних видань).

2.6. Науково-видавнича рада НАН України як Експертна рада: 
2.6.1. Опрацьовує подані видавцями-установами НАН України

пропозиції, узгоджує їх і визначає загальні обсяги випуску  видавничої
продукції для державних потреб у наступному році та загальну суму
бюджетних коштів для їх фінансування.  При цьому Науково-видавнича
рада НАН України визначає видавничі ліміти (квоти у обліково-
видавничих аркушах) для кожного з відділень НАН України та може
вимагати додаткового рецензування рукописів.

2.6.2. Визначає та подає зведені показники обсягів проекту держав -
ного замовлення на випуск видавничої продукції на узгодження до Науко -
во-організаційного та Фінансово-економічного відділів Президії НАН
України.

2.6.3. Подає укладені проекти видавничих планів на розгляд та
затвердження  Президії НАН України. Оприлюднює затверджені переліки
на офіційному веб-ресурсі НАН України як державного замовника у
частині "Наукові публікації та видавнича діяльність".

2.6.4. Щорічно визначає нормативи рентабельності виробництва
видавничої продукції для наукових установ, виходячи з поданих ними
пропозицій, але не більше 15 відсотків від суми державного контракту
(до го вору) року виконання державного замовлення.

2.7. Узгоджені дані враховуються  під час формування  пропозицій
щодо обсягів фінансування науки та проекту бюджетного запиту  НАН
України, які подаються до Міністерства економічного розвитку та
торгівлі  України та Міністерства фінансів України відповідно.

2.8. Після затвердження Державного бюджету України на відпо від ний
рік  та доведення до Національної академії наук України річного обсягу
бюджетних асигнувань Науково-видавнича рада НАН України разом з
Науково-організаційним та Фінансово-економічним відділами Президії
НАН України приводить у відповідність проектні показники державного
замовлення у сфері видавничої справи до затверджених обсягів бюджет -
них асигнувань.
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3.�Укладання�договорів

3.1. Розміщення державного замовлення на підготовку та випуск видав -
ничої продукції оформлюється договорами, які укладаються Національною
академією наук України з установами НАН України  –  виконавцями держав -
но го замовлення щодо підготовки, видання, виготовлення  та розпов сюджен -
ня друкованих видань  у формі згідно з додатком 1* до цього Положення.

3.2.  Договір укладається відповідно до чинного законодавства і з
урахуванням вимог Закону України "Про здійснення державних
закупівель", постанови Президії НАН України від 13.04.2011 № 111 "Про
нову  редакцію Порядку формування тематики та контролю за
виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України"
та особливостей відносин, що виникають у зв’язку з випуском видавничої
продукції на умовах державного замовлення і регулюються окремими
актами законодавства України.

3.3. Для укладання договорів установи-видавці додатково подають до
Науково-видавничої ради НАН України оригінал або нотаріально
завірену копію документу, що підтверджує наявність у видавця
виключного майнового права на використання твору, копію свідоцтва про
внесення видавця до державного реєстру України видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції або його дублікат, а також
документи, що підтверджують платоспроможність видавця.

4.�Фінансування�державного�замовлення

4.1. Фінансування державного замовлення на випуск  видавничої
продукції здійснюється державним замовником в межах коштів,
передбачених на зазначені цілі Законом України про Державний бюджет
України на поточний рік за відповідною бюджетною програмою.

4.2. Національна академія наук України, як державний замовник  – го -
лов ний розпорядник бюджетних коштів, виходячи із затверджених обся гів
державного замовлення на випуск видавничої продукції та фактич но виді -
ле них асигнувань, надає асигнування виконавцям держав ного замовлення,
які включені до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного
бюджету НАН України, шляхом розподілу відкритих асигнувань. Вико -
навці несуть відповідальність за цільове використання виділених коштів.

4.3. Державні замовники на підставі державних контрактів (догово рів)
можуть здійснювати попередню оплату товарів, робіт і послуг, пов’яза них
з випуском видавничої продукції, відповідно до законодавства.
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5.�Виконання�державного�замовлення

5.1. Відповідно до укладеного договору  виконавці державного замов -
лення здійснюють підготовку, редакційно-видавниче опрацювання видан -
ня, замовляють або здійснюють поліграфічне виготовлення його тиражу,
здійснюють випуск та розповсюдження тиражу. 

5.2. Тиражі видавничої продукції безоплатно передаються відповідно
до розподілу, затвердженому  рішеннями Президії НАН України для
задоволення потреб установ НАН України, для поповнення фондів
публічних бібліотек (загальнодоступних), у тому числі спеціалізованих
(для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами), спеціальних бібліотек
(академій наук, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів,
музеїв, підприємств, установ, організацій), для забезпечення дипломатич -
них представництв України та українських громад за кордоном,
культурно-просвітницьких товариств національних меншин та для
задоволення інших загальнодержавних потреб.

5.3. Доставка видань до споживачів здійснюється виконавцями
замовлення за кошти, передбачені кошторисами витрат на виготовлення
тиражу видання у межах коштів, встановлених нормативом витрат  згідно
з чинним законодавством, але не більше 5 відсотків від суми державного
контракту (договору) року виконання державного замовлення.

6.�Контроль�за�виконанням�державного�замовлення

6.1. Контроль за виконанням державного замовлення на випуск видав -
ничої продукції покладається на Науково-видавничу раду НАН України.

6.2.  Виконавці державного замовлення на випуск  видавничої
продукції подають до Науково-видавничої ради НАН України:

–  щомісячно –  акт виконаних робіт за договором на підготовку і
випуск видавничої продукції Національної академії наук України за
державні кошти у формі згідно з додатком 2* до цього Положення;

–  щорічно в термін до 10 січня наступного за звітним року  –  річний
акт виконаних за договором  робіт, до якого додаються звіт про виконання
державного замовлення на випуск видавничої продукції, кошторис
фактичних витрат із розрахунками за статтями, статистична  звітність про
виконання державного замовлення (за встановленими формами).
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На виконання постанови Президії Національної академії наук України
від 26.09.2012 № 190 та відповідно до Закону України "Про внесення змін
до деяких Законів України щодо вдосконалення порядку випуску видав-
ничої продукції на умовах державного замовлення" та постанови Кабі -
нету Міністрів України від 12.09.2012 № 850 "Про затвердження Порядку
формування державного замовлення на випуск видавничої продук ції та її
розповсюдження" з  метою упорядкування робіт з підготовки та випуску
видавничої продукції НАН України на умовах державного замовлення:

1. Затвердити Порядок подання і опрацювання рукописів видань для
підготовки та випуску на умовах державного замовлення, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Науково-видавничу раду НАН України.

3.  Розпорядження Президії НАН України від 12.02.2009 № 81 "Про
затвердження Порядку подання і опрацювання рукописів видань для
випуску на умовах державного замовлення" вважати таким, що втратило
чинність з 01.01.2013 р.

Віце-президент
Національної академії наук України
академік НАН України А.Г. ЗАГОРОДНІЙ

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України В.Ф. МАЧУЛІН
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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10.10.2012 № 624

Про затвердження Порядку подання
і опрацювання рукописів видань
для підготовки та випуску
на умовах державного замовлення



Загальні положення

Цей порядок регулює здійснення Національною академією наук
України на умовах державного замовлення щорічної підготовки та
випуску видавничої продукції, підготовленої і рекомендованої
установами НАН України.

1. Виконавцями державного замовлення є ДП "НВП "Видавництво
"Наукова думка" НАН України" та Видавничий дім "Академперіодика"
НАН України (далі  –  видавництва) і установи НАН України, які здійсню -
ють підготовку та випуск друкованої продукції у вигляді книжкових і
періодичних видань згідно зі щорічними планами, затвердженими
постановами Президії НАН України, на підставі річних державних
контрактів (договорів) на виконання державного замовлення, які
укладаються відповідно до типового договору, затвердженого розпоря -
джен ням Президії НАН України від 10.10.2012 № 623 "Про затвердження
Положення про порядок формування державного замовлення на підго тов -
ку та  випуск  видавничої продукції Національної  академії наук України".

2. Книжкова продукція представлена: виданнями, підготовленими на
виконання урядових рішень, у тому числі за програмою "Українська
книга"; різноманітною енциклопедичною, словниковою і довідковою
літерату рою; підручниками і навчальними посібниками, що мають
рекомендацію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
науковими монографіями у межах проектів "Наукова книга", "Наукові
переклади", книжкових серій "Президенти Академії наук України",
"Фауна України" тощо; науково-популярною літературою з серій "Наука
для всіх", "Україна: минуле задля майбутнього" тощо; науковими і
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Президії НАН України
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науково-популярними журналами у межах Програми підтримки журналів
НАН України.

3. Підготовка та випуск періодичних видань на умовах державного
замовлення здійснюються на підставі договорів, укладених між видав-
ництвом і установою-співзасновником періодичного видання; книжкових
видань  –  на підставі договорів, укладених між видавництвом і автором/
авторами, відповідальним редактором, директором установи, на яку
покла де но підготовку видання, відповідно до Плану підготовки та
випуску видавничої продукції Національної академії наук України на
умовах державного замовлення (далі – План) і графіку подання і
опрацювання рукописів, який є невід’ємною частиною такого договору.

4. Недотримання автором/авторами, відповідальним редактором,
установою, на яку покладено підготовку видання, термінів підготовки,
опрацювання і передачі до видавництва рукопису, визначених графіком, є
підставою для виключення роботи з Плану поточного року.

5. Виключення з Плану відбувається  згідно з рішенням Науково-
видавничої ради НАН України (далі  –  НВР НАН України) на підставі
відповідного подання видавництва. Інформація про виключення роботи з
Плану доводиться до відома відділень НАН України, які рекомендували
роботу до випуску на умовах державного замовлення.

6. Усі зміни, протягом року внесені до планів підготовки та випуску
видавничої  продукції на умовах державного замовлення видавництвами
НАН України відповідно до рішень НВР НАН України, затверджуються
рішенням Президії НАН України наприкінці кожного року у вигляді
скоригованого Плану.

Участь у державних програмах

на підготовку та випуск видавничої продукції

на умовах державного замовлення

7. Пропозиції до органів державної влади щодо видання книжкової
продукції за кошти державного замовлення на випуск видавничої
продукції Національною академією наук України  –  академічних видань
вибраних творів класиків української літератури або видань для участі у
програмі Держкомтелерадіо України "Українська книга"  –  подаються
тільки після розгляду на засіданні НВР НАН України.

8. Підготовка та випуск видань на виконання доручень органів
державної влади:
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8.1. Після одержання доручень від органів державної влади щодо
здійснення таких видань установа, відповідальна за видання, подає на
розгляд Президії НАН України склад редакційної колегії видання, зміст
томів та їх укладачів, календарний план підготовки та випуску видання;
про по зиції щодо джерел і обсягів фінансування підготовки та випуску
видання.

8.2. Відповідне рішення за п. 8.1 затверджується постановою Президії
НАН України.

9. Підготовка і випуск видань за програмою "Українська книга":
9.1. Установи НАН України, відповідальні за випуск робіт у межах

програми "Українська книга", до 01 жовтня року, що передує року випус -
ку, подають до видавництва затверджені редакційною колегією видання
рукописи робіт для участі у конкурсі з метою включення до програми.

9.2. Рукописи, підготовлені у відповідності до умов видавництва,
подаються у паперовому та електронному варіантах з ілюстраціями. Для
факсимільного видання подається його паперовий примірник і науковий
коментар до нього (у паперовій та електронній формах).

9.3. Видавництво у встановленому порядку здійснює попереднє
опрацювання (апробацію)  рукопису та до 01 листопада року, що передує
випуску, подає необхідну документацію до Держкомтелерадіо України. 

10. Після прийняття рішення Президією НАН України щодо умов
виконання доручення органів державної влади або включення роботи
НАН України до програми "Українська книга" між видавництвом НАН
України і установою НАН України, відповідальною за підготовку і
випуск, укладається договір відповідно до пункту 3 цього Порядку.

Підготовка та випуск

видавничої продукції НАН України на умовах

державного замовлення видавництвами НАН України

11. Установи НАН України, які підготували рукопис (авторський
оригінал) наукової або науково-популярної монографії, протягом року,
але не пізніше 15 вересня поточного року, подають його на розгляд до
відповідного відділення НАН України з метою включення до Плану на
наступний рік.

11.1. Відділення НАН України згідно з рішеннями бюро відділень про
результати проведення конкурсу робіт до 01 жовтня кожного поточного
року передають усі рукописи на апробацію до видавництв,
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підпорядкованих НАН України: ДП "НВП "Видавництво "Наукова думка"
та Видавничого дому "Академперіодика".

11.1.1. До ДП "НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України"
подаються роботи до проектів і серій: "Наукова книга", "Наукова книга. 

Молоді вчені", "Наукові переклади", "Фауна України", "Вибрані праці 
дійсних членів (академіків) НАН України", "Президенти Академії

наук України".
11.1.2. До ВД "Академперіодика" НАН України подаються роботи до

проектів і серій: "Українська наукова книга іноземною мовою", "Наукові
переклади", "Біобібліографія вчених України", "Наука для всіх", Програ -
ма підтримки журналів НАН України.

11.1.3. Рукописи, що за формально-тематичними ознаками не
відповідають жодному з вказаних проектів (навчальні видання, словники,
довідкові та енциклопедичні видання), подаються до видавництв НАН
України згідно з рішенням відповідного відділення НАН України.

12. Підготовлені авторські оригінали повинні відповідати усім
вимогам видавництв НАН України щодо оформлення рукописів.

Разом з авторськими оригіналами обов'язково слід подавати: рішення
бюро відповідного відділення НАН України; витяг з протоколу засідання
вченої ради установи, яка рекомендує до друку рукопис; внутрішню і
зовнішню рецензії у 1 примірнику кожна; повну електронну версію
рукопису, абсолютно ідентичну паперовому варіанту; контактну
інформацію про авторів. Для підручників і навчальних посібників
додатково  –  копію листа з рекомендацією Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України.

Дата надходження авторського оригіналу з комплектом документів і
електронною версією до видавництв НАН України є датою фактичного
прийняття його до розгляду і попереднього опрацювання. 

Авторський оригінал повинен бути завершеним твором і не може
опрацьо вуватись автором/авторами, відповідальним редактором після
прийняття до видавництв НАН України.

Під час роботи видавництва з авторським оригіналом дозволяється
внесення у нього виправлень тільки редакційного характеру.

13. Після надходження авторських оригіналів видавництва НАН
України проводять їх апробацію: оцінюють ступінь відповідності
підготовки авторського оригіналу встановленим вимогам, уточнюють їх
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обсяг, обраховують планові редакційно-видавничі та поліграфічні
витрати.

14. У випадку невідповідності авторського оригіналу вимогам до
підготовки і оформлення видавництва повертають його до відповідного
відділення НАН України з письмовим поясненням.

15. Видавництва за результатами апробації рукописів складають
проекти Планів підготовки та випуску видавничої продукції Національ -
ної академії наук України на умовах державного замовлення та до 01
листопада подають їх на розгляд НВР НАН України як Експертної ради
державного замовника – головного розпорядника бюджетних коштів.

НВР НАН України визначає для відділень НАН України щорічні
видавничі ліміти (квоти в обліково-видавничих аркушах) на підставі
обсягів бюджетного фінансування державного замовлення на підготовку
та випуск видавничої продукції на наступний рік. У випадку зміни
фінансових показників можлива зміна квот і проведення відповідного
корегування Планів видавництв.

16. Погоджений на засіданні НВР НАН України проект Плану
підготовки та випуску видавничої продукції Національної академії наук
України на умовах державного замовлення подається на розгляд і
затвердження Президії НАН України.

17. Затверджений План є невід’ємною частиною річного договору, що
укладається між Національною академією наук України і видавницт вами
НАН України.
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