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У  процесі  динамічної  розбудови  інформаційного  суспільства 
та  національного  інформаційного  простору  одну  з  вирішаль-
них  ролей  відіграють  вітчизняні  ЗМІ,  що  є  вагомою  частиною 
інформаційних ресурсів держави. У сучасній системі соціальних 
комунікацій  позиції  ЗМІ,  що,  як  і  книжки,  «здобули  собі  пере-
пустку»  у  цифровий  світ,  значно  зміцнилися,  спектр  їхньої  дії 
розширився, а рівень впливу на соціум суттєво зріс.

Надзвичайно  важливою  складовою  національного  інфор-
маційного простору є наукова і науково-технічна інформація, що 
її генерують наукові установи НАН України, галузевих академій 
наук України, наукові установи  інших сфер діяльності,  зокрема 
ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова», вищі нав-
чальні  заклади  тощо.  Інтеграція  вітчизняного  інтелектуального 
інформаційного продукту в міжнародний науковий простір має 
відбуватися на регулярній основі, оскільки в сучасному інформа-
ційному  суспільстві відомості  швидко  втрачають  актуальність. 
Отже,  держава  зобов’язана  усіляко  сприяти  безперешкодному 
проходженню інформаційних потоків комунікаційними канала-
ми як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Особливе,  почесне  місце  «у  великій  сім’ї»  вітчизняних  ЗМІ 
посідають наукові серіальні (періодичні та продовжувані) видан-
ня, які є джерелом оперативної наукової інформації. Саме в пуб-
лікаціях  численних  вітчизняних  наукових  журналів,  бюлетенів, 
збірників,  часописів  першочергово  знаходять  відображення  ре-
зультати досліджень українських учених. Держава, що дбає про 
власне реноме у міжнародному науковому світі, має створювати 
належні умови для уведення результатів наукової та науково-тех-
нічної діяльності у світовий обіг, забезпечивши, тим самим, на-
ціональній науковій громаді гідну фахову комунікацію.

В Україні, що наразі перебуває у складних політичних і еко-
номічних  умовах,  процес  розбудови  інформаційного  суспільс-
тва та формування сучасного інформаційного простору набуває 
стратегічного значення. Одним із важливих кроків на шляху ви-
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рішення цих завдань є приєднання України до Міжнародної системи даних 
серіальних видань — ISSN (The International Serials Data System), що є автома-
тизованою реєстраційною системою серіальних видань з усіх галузей знань. 
Управління системою ISSN здійснює міжурядова організація — Міжнарод-
ний центр ISSN (Франція). Міжнародний центр ІSSN координує діяльність 
національних центрів ІSSN, які здійснюють реєстрацію серіальних видань по 
всьому світу, що передбачає ідентифікацію назви кожного окремого серіаль-
ного видання, надання йому унікального Міжнародного стандартного но-
мера ІSSN. Наразі учасниками системи є 90 країн світу.

Приєднання України до системи ISSN дасть змогу інтегрувати серіальні 
видання України у структуру світового інформаційного простору та увести 
їх до міжнародного інформаційного обігу, а також репрезентувати на між-
народному рівні національну бібліографію серіальних видань України, зок-
рема наукових.

Загальновідомо, що за часів існування СРСР надання міжнародних стан-
дартних номерів — ISSN (The International Standard Serial Number) — серіаль-
ним виданням здійснювала Всесоюзна книжкова палата. З її переходом під 
юрисдикцію Російської Федерації цю роботу в Україні було припинено.

З  1992 року  Книжковою  палатою  України  активно  проводилася  робо-
та щодо забезпечення вступу незалежної України до Міжнародного центру 
реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN).

У  2019 році  Уряд  підтримав  пропозицію  Державного  комітету  телеба-
чення і радіомовлення України щодо приєднання України до Статуту Між- 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 06 березня 2019 р. № 163

Про приєднання до Статуту Міжнародного центру  
реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN)

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Підтримати пропозицію Державного комітету телебачення і радіо-

мовлення про приєднання до Статуту Міжнародного центру реєстрації 
серіальних видань (Міжнародного центру ISSN).

2. Схвалити проект листа Уряду України до Генерального секретаря 
Організації  Об’єднаних  Націй  з  питань  освіти,  науки  і  культури  щодо 
приєднання до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних ви-
дань  (Міжнародного  центру  ISSN)  і  призначити  державну  наукову  ус-
танову «Книжкова палата України імені Івана Федорова» національним 
центром реєстрації серіальних видань (національним центром ISSN).

Прем’єр-міністр України  В. ГРОЙСМАН
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народного  центру  реєстрації  серіальних  видань  (Міжнародного  центру  
ISSN). 06 березня 2019 р. Кабінет Міністрів України Постановою № 163 «Про 
приєднання  до  Статуту  Міжнародного  центру  реєстрації  серіальних  ви-
дань (Міжнародного центру ISSN)» призначив державну наукову установу 
«Книжкова  палата  України  імені  Івана  Федорова»  національним  центром 
реєстрації серіальних видань (національним центром ISSN).

Документ  ухвалено  з  метою  упорядкування  потоку  серіальних  ви-
дань, які видаються на території України, створення надійної та зручної в 
користуванні  національної  бази  даних  серіальних  видань  на  основі  ISSN, 
сприяння  створенню  умов  для  упровадження  та  поширення  в  Україні  ін-
формаційних технологій автоматичної ідентифікації, штрихового кодуван-
ня серіальних видань на основі  ISSN,  електронного обміну даними  і  ство-
рення інформаційної бази для контролю та управління товарно-грошовим 
обігом, удосконалення системи обліку видавничої продукції, інтеграції віт-
чизняних суб’єктів видавничої справи у світові ринки і мережі товарних по-
токів на засадах сучасних загальновизнаних стандартів ділового спілкуван-
ня; забезпечення доступу до величезних масивів бібліографічної інформації 
серіальних видань, накопиченої у базі даних Міжнародного центру ISSN; до 
міжнародних  наукометричних  баз  даних;  інтегрування  серіальних  видань 
України у структуру світового інформаційного простору та уведення їх до 
міжнародного  інформаційного  обігу;  репрезентування  на  міжнародному 
рівні національної бібліографії серіальних видань, зокрема наукових; упро-
вадження штрихового кодування на основі ISSN; здійснення електронного 
обміну даними.

10 липня 2019 року Генеральний директор Організації Об’єднаннях На-
цій з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) своїм офіційним листом 
поінформував про приєднання України до Міжнародного центру реєстра-
ції серіальних видань (Міжнародного центру ISSN) та визнання Державної 
наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» Націо-
нальним центром ISSN.

Наступним етапом щодо створення національного центру ISSN в Україні 
стане укладання двосторонньої робочої угоди між Книжковою палатою Ук-
раїни та Міжнародним центром ІSSN, участь її співробітників у відповідних 
тренінгах з бібліографії  та використання відповідного програмного забез-
печення. Планується, що новостворений Центр розпочне роботу у листо-
паді—грудні поточного року.

Надійшла 30.08.2019


