
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОС Т А НОВ А  
. 

  07.11.2008  . 

 

м. Київ 

 

№.    283    . 

 

Про 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 (додається). 

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 
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Додаток 1 

до постанови Президії НАН України 

від 07.11.08  № 283 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я  

про періодичне видання Національної академії наук України 

 

 

 

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 періодичністю 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 України, 

яка видає періодичне видання і є його співзасновником (далі – установа-

видавець) з урахуванням передплати, але не менше 100 примірників. 

1.5. Кожний випуск періодичного видання повинен містити 

вихідні відомості видання відповідно до ст. 23 Закону України "Про 

видавничу справу". 
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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 Президією 

НАН України за поданням Науково-видавничої ради НАН України та 

шляхом укладання установчого договору зі співзасновниками. 

При започаткуванні періодичного видання в установчому договорі 

визначається його назва, річний обсяг та періодичність, тематичне 

спрямування, розподіл обов'язків, джерела фінансування, умови і 

територія розповсюдження 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 

співзасновниками, очолює редакційну колегію періодичного видання і 

приймає остаточне рішення щодо виходу в світ кожного його номера 

(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 законодавства до 

діяльності періодичного видання. 

4.2.2. Сприяє залученню до діяльності періодичного видання 

провідних учених у визначеній галузі, підвищенню його наукового 

рівня. 
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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 

опублікування чи відхилення поданих матеріалів. 

5.2. Редакційна колегія і головний редактор періодичного видання 

несуть відповідальність за його належний науковий рівень та 

наповнення редакційного портфеля. 

5.3. Склад редакційної колегії періодичного видання 

затверджується: 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. 

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 
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етапах підготовки до випуску, контроль за якістю виконання і 

дотриманням графіку виходу періодичного видання. 

6.3. 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. 

6.4. Працівники редакції періодичного видання призначаються на 

посади та звільняються з посад за наказом директора установи-видавця 

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 процесів, 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 

установи, який діє на підставі Статуту установи-видавця або у особі 

головного редактора періодичного видання, який діє на підставі наказу 

(довіреності) 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 

періодичного видання установа-видавець може залучати у 

встановленому законодавством порядку кошти фізичних осіб, 

державних і зарубіжних організацій. 

 

 

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 

опублікування у періодичному виданні (ліцензіаром/ліцензіарами), 

передбачає: 
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8.1.1. Надання ліцензіаром/ліцензіарами невиключної немайнової 

ліцензії ліцензіату на використання наукового, науково-технічного 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 розповсюдження 

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 додатковою 

угодою до ліцензійного договору на підставі чинного законодавства. 

 

 

 

 

 

           Перший віце-президент – 

головний учений секретар Національної 

             академії наук України 

             академік НАН України                                       А.П.Шпак 
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Додаток 2 

до постанови Президії НАН України 

від 07.11.08  № 283 

 

 

П Е Р Е Л І К  

періодичних видань Національної академії наук України 
 

 

Журнали НАН України 
 

ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНІ ВИДАННЯ 

Вісник Національної академії наук України 

Доповіді Національної академії наук України 

Наука та інновації 

 

СЕКЦІЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК 

 

Відділення математики 
Український математичний журнал 

 

Відділення інформатики 

Керуючі системи та машини 

Кібернетика та системний аналіз 

Проблеми керування та інформатики 

Проблеми програмування 

Штучний інтелект 

Наука та наукознавство 

Системні дослідження та інформаційні технології 

 

Відділення механіки 
Прикладная механика 

Проблеми міцності 

Технічна механіка 

 

Відділення фізики і астрономії 

Журнал математичної фізики, аналізу і геометрії 

Кінематика і фізика небесних тіл 

Космічна наука і технологія 

Металлофизика и новейшие технологии 

Радиофизика и радиоастрономия 

Світогляд 

Український фізичний журнал  

Успехи физики металлов 

Физика и техника высоких давлений 

Физика низких температур 

Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics 

 

Відділення наук про Землю 
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності 

Геоінформатика 

Геологічний журнал 
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Геологія і геохімія горючих копалин  

Геологія і корисні копалини Світового океану 

Геофизический журнал  

Мінералогічний журнал  

Морской гидрофизический журнал 

Український географічний журнал  

 

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 
Автоматическая сварка 

Процессы литья  

Сверхтвѐрдые материалы 

Современная электрометаллургия 

Термоелектрика (Thermoelectricity) 

Техническая диагностика и неразрушающий контроль 

Фізико-хімічна механіка матеріалів 

Functional Materials (Функціональні матеріали) 

 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики 
Енерготехнології і ресурсозбереження 

Проблемы машиностроения  

Промышленная теплотехника  

Технічна електродинаміка 

Электронное моделирование  

 

СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ НАУК 

 

Відділення хімії 
Журнал органічної та фармацевтичної хімії 

Теоретическая и экспериментальна химия  

Украинский химический журнал 

Химия и технология воды 

Полімерний журнал  

 

Відділення біохімії, фізіології і 

молекулярної біології 
Біополімери і клітина  

Біотехнологія 

Мікробіологічний журнал  

Нейрофизиология  

Проблемы криобиологии 

Фізіологічний журнал 

Украинский биохимический журнал 

Experimental oncology (Экспериментальная онкология )  

Онкологія  

 

Відділення загальної біології 
Альгологія 

Вестник зоологии 

Гидробиологический журнал 

Інтродукція рослин 

Морський екологічний журнал 

Український ботанічний журнал 

Физиология и биохимия культурных растений 
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Цитология и генетика 

 

СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК 

 

Відділення економіки 

Економіка промисловості 

Економіка та право 

Економічна теорія 

Економіка України 

Регіональна економіка 

 

Відділення історії, філософії та права 

Археологія 

Бібліотечний вісник 

Український історичний журнал 

Філософська думка 

Східний світ 

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 

Мовознавство 

Народна творчість та етнографія 

Слово і час 

Українська мова 

 

 

Збірники НАН України 
 

СЕКЦІЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК 

 

Відділення математики 

Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України 

Прикладні проблеми механіки і математики 

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології 

 

Відділення інформатики 
Кібернетика та обчислювальна техніка 

Комп’ютерна математика 

Комп’ютерні засоби, мережі та системи 

Теорія оптимальних рішень 

 

Відділення механіки 

Надійність і довговічність машин і споруд 

 

Відділення фізики і астрономії 

Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка 

 

Відділення наук про Землю 
Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання 

ресурсів шельфу 

Пошукова та екологічна геохімія 

 

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 
Відбір і обробка інформації 
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Відділення фізико-технічних проблем енергетики 
Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці  

ім.Г.Є.Пухова 

Моделювання та інформаційні технології 

Проблеми загальної енергетики 

 

Відділення ядерної фізики та енергетики 

Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища 

 

СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ НАУК 

 

Відділення загальної біології 
Промислова ботаніка 

 

СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК 

 

Відділення економіки 

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України 

 

Відділення історії, філософії та права 

Боспорські дослідження 

Ейдос 

Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника 

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики 

Історико-географічні дослідження в Україні 

Історіографічні дослідження в Україні 

Історія України. Маловідомі імена, події, факти 

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии 

Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки 

Проблеми історії України ХІХ–початку ХХ ст. 

Rutenika 

Спеціальні і історичні дисципліни: питання теорії та методики 

Сторінки воєнної історії України 

Соціум. Альманах соціальної історії 

Україна в Центрально-Східній Європі: Студії з історії ХIV–XVIII ст. 

Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика 

Український історичний збірник 

Україна. Наука і культура 

 

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 

Культура слова 

Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження. рецензії 
 

 

           Перший віце-президент – 

головний учений секретар Національної 

             академії наук України 

             академік НАН України                                        А.П.Шпак 
 


