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ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  84 
        м.Київ                                                                                       «08» 02 2016 р. 

 

Про затвердження Положення про 

порядок підготовки та випуску 

видавничої продукції НАН України 

за бюджетні кошти в межах 

Цільової комплексної програми 

"Створення та розвиток 

науково-видавничого комплексу НАН України" 

 

 

 

З метою впорядкування підготовки та випуску видавничої продукції в 

межах Цільової комплексної програми "Створення та розвиток науково-

видавничого комплексу НАН України" (далі – Програма), затвердженої 

постановою Президії НАН України від 10.07.2015 № 192, та з урахуванням 

вимог Положення про цільові програми наукових досліджень НАН України 

і цільові наукові (науково-технічні) проекти НАН України, затвердженого 

постановою Президії НАН України від 07.10.2015 № 236: 

1. Затвердити Положення про порядок підготовки та випуску 

видавничої продукції НАН України за бюджетні кошти в межах Цільової 

комплексної програми "Створення та розвиток науково-видавничого 

комплексу НАН України" (додається). 

2. Затвердити положення про Наукову раду Цільової комплексної 

програми "Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН 

України" (додається). 
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3. Вважати такими, що втратили чинність, постанову Президії АН 

УРСР від 09.07.1986 № 276, постанову Президії НАН України від 25.02.2009 

№ 61, розпорядження Президії НАН України від 04.02.2009 № 50, від 

26.06.2009 № 398, від 10.10.2012 № 623 та 624. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

Науково-організаційний відділ 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.Л.Богданов                                                                                                                               
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Затверджено 

  розпорядженням Президії НАН України  

від 08.02.2016 № 84 

Положення 

про порядок підготовки та випуску 

видавничої продукції НАН України за бюджетні кошти в межах 

Цільової комплексної програми "Створення та розвиток науково-

видавничого комплексу НАН України" 

 

Це положення визначає порядок підготовки та випуску видавничої 

продукції НАН України за бюджетні кошти в межах Цільової комплексної 

програми "Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН 

України" (далі — Програма).  

Положення розроблене відповідно до постанов Президії НАН України 

від 13.05.2015 № 133 "Про зміну складу та діяльність Науково-видавничої 

ради Національної академії наук України", від 10.07.2015 № 192 "Про 

затвердження Цільової комплексної програми "Створення та розвиток 

науково-видавничого комплексу НАН України", від 07.10.2015 № 236 "Про 

затвердження Положення про цільові програми наукових досліджень НАН 

України і цільові наукові (науково-технічні) проекти НАН України". 

Підготовка та випуск видавничої продукції НАН України за бюджетні 

кошти в межах програми спрямовані на:  

— отримання нової якості наукового видавничого продукту на його 

шляху до споживача; 

— якнайширше представлення результатів вітчизняних наукових 

досліджень у сучасній формі, доступній світовій науковій спільноті; 

— збiльшення кiлькостi видань iноземними мовами, якi поширювали б 

у свiтi знання про Україну, формування позитивного іміджу держави, 

підвищення її престижу в світі; 

— суттєве зростання присутності наукових видань НАН України у 

міжнародних базах даних та системах цитування наукової літератури; 

— забезпечення високого професійного рівня підготовки видань, 

забезпечення доступу до сучасних наукових здобутків шляхом перекладу 

визначних видань державною мовою; 

— поповнення бібліотечних фондів України, випуск соціально 

значущих видань для наповнення національного інформаційного простору, 

збереження інформаційного, освітнього та культурного рівня українського 

суспільства. 
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План підготовки та випуску видавничої продукції НАН України 

наповнюється та функціонує за двома напрямами — "наукові видання" та 

"енциклопедичні видання". 

Роботи для включення до плану подають установи НАН України. 

Роботи, подані установами для включення до плану, проходять 

конкурсний відбір, здійснюваний видавництвами з залученням фахівців з 

відповідних галузей знань та видавничої справи. 

Рукописи необхідно готувати до подання відповідно до вимог 

видавництв НАН України і надавати в електронному та роздрукованому 

варіанті до видавництв не пізніше 1 жовтня поточного року (для включення 

до плану на наступний рік). 

Рукописи супроводжуються: офіційним листом установи щодо подання 

на конкурс; витягом із протоколу Вченої ради установи з відповідним 

рішенням; двома рецензіями (внутрішньою та зовнішньою); клопотанням 

профільного відділення наук НАН України. 

Напрям "Енциклопедичні видання" 

Енциклопедичні проекти, розпочаті до затвердження Програми на 

виконання рішень Уряду України (Енциклопедія сучасної України, Словник 

української мови, Франківська енциклопедія), не беруть участі у конкурсному 

відборі. Установи-виконавці таких проектів подають пропозиції на наступний 

рік, що включають пояснювальну записку, планову калькуляцію кошторисної 

вартості робіт з розрахунками витрат за статтями на плановий рік. 

Фінансування таких проектів здійснюється за договорами з метою 

координації та контролю за виконанням цих проектів. 

Асигнування установі–виконавцю надаються НАН України як головним 

розпорядником бюджетних коштів шляхом розподілу відкритих асигнувань 

на реєстраційні рахунки загального фонду Державного бюджету України, 

відкриті в органах Державної казначейської служби України, згідно з 

помісячним планом асигнувань установ-виконавців в межах фактично 

відкритих асигнувань відповідно до мережі установ та організацій НАН 

України. 
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Напрям "Наукові видання" 

 

В межах напряму "Наукові видання" виконуються такі видавничі проекти 

НАН України: "Наукова книга"; "Наукова книга. Молоді вчені"; "Вибрані 

праці дійсних членів (академіків) НАН України"; "Українська наукова книга 

іноземною мовою"; "Наукові переклади"; "Наука для всіх"; "Біобібліографія 

вчених НАН України"; "Видатні вчені"; "Програма підтримки журналів НАН 

України"; "Довідкові видання та методична література"; "Фахові словники". 

Рукописи книг подаються на розгляд: 

за проектами "Наукова книга"; "Наукова книга. Молоді вчені"; "Наукові 

переклади", "Вибрані праці дійсних членів (академіків) НАН України" — до 

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

за проектами "Українська наукова книга іноземною мовою"; "Наукові 

переклади"; "Наука для всіх"; "Біобібліографія вчених НАН України"; 

"Видатні вчені" — до Видавничого дому "Академперіодика" НАН України; 

за проектами "Довідкові видання та методична література"; "Фахові 

словники" — до обох видавництв. 

Пропозиції до Програми підтримки журналів НАН України подаються до 

Видавничого дому "Академперіодика" НАН України. 

Вимоги до наповнення вказаних проектів викладені у додатках 1—10 до 

цього Положення. 

Видавництва НАН України не пізніше 1 грудня укладають проекти 

планів підготовки та випуску видавничої продукції НАН України за бюджетні 

кошти з зазначенням необхідного фінансування кожного видання і подають ці 

проекти на розгляд Наукової ради НАН України. 

На підставі подання Наукової ради вказані плани, а також зміни 

параметрів окремих видань у межах планів (корегування назв, обсягу, тиражу, 

вартості), щорічно затверджуються відповідними рішеннями Президії НАН 

України. 

Установи-виконавці окремих видавничих проектів укладають з НАН 

України договори з метою координації та контролю за виконанням цих 

проектів. 
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Виконання видавничих проектів 

Відповідно до укладених договорів установи-виконавці видавничих 

проектів здійснюють підготовку, редакційно-видавниче опрацювання, 

замовляють або здійснюють поліграфічне виготовлення тиражу, здійснюють 

випуск і розповсюдження тиражу з врахуванням особливостей відносин, що 

виникають у зв’язку з випуском видавничої продукції НАН України за 

бюджетні кошти і регулюються окремими актами законодавства України, 

зокрема, щодо дотримання авторського права. 

Тиражі видавничої продукції передаються на безоплатній основі 

відповідно до розподілу, затвердженого рішенням Президії НАН України, для 

задоволення потреб установ НАН України, поповнення фондів публічних і 

спеціальних бібліотек, для забезпечення дипломатичних представництв 

України та українських громад за кордоном, культурно-просвітницьких 

товариств та для задоволення інших загальнодержавних потреб. 

Доставка видань до споживачів здійснюється виконавцями видання за 

кошти, передбачені кошторисами витрат на виготовлення тиражу видання, 

але не більше 5 % від суми договору відповідного року. 

Установа-виконавець видавничого проекту може здійснити 

виготовлення додаткового тиражу видання у паперовому та/або електронному 

вигляді (на спеціалізованому носії та/або для мережевого користування) за 

власні кошти (кошти спецфонду) з метою наповнення вітчизняного 

книжкового ринку, розширення можливостей доступу до виготовлених 

видань і задоволення потреб споживачів. 
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Затверджено 

розпорядженням Президії НАН України  

від 08.02.2016 № 84 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Наукову раду Цільової комплексної програми "Створення та розвиток 

науково-видавничого комплексу НАН України" 

 

Функції Наукової ради Цільової комплексної програми "Створення та 

розвиток науково-видавничого комплексу НАН України" (далі — Програма) 

згідно з постановою Президії НАН України від 13.05.2015 № 133 покладено 

на Науково-видавничу раду НАН України. 

Наукова рада Програми:  

— визначає технічні вимоги до пропозицій до плану підготовки та 

випуску видавничої продукції НАН України за бюджетні кошти в межах 

Програми (далі — План); 

— повідомляє установи НАН України про дату і порядок подання 

пропозицій до Плану та проведення відповідних конкурсів проектів видань 

(рукописів);  

— розглядає та відбирає пропозиції, що надійшли від установ НАН 

України, за необхідності визначає видавничі ліміти (квоти у обліково-

видавничих аркушах) для кожного з відділень НАН України, має право 

вимагати проведення додаткового рецензування рукописів; укладає проект 

Плану та подає його на розгляд та затвердження до Президії НАН України; 

— з метою оптимізації процесу і підвищення ефективності виконання 

завдань Програми за необхідності рекомендує внести зміни до переліку 

видавничих проектів, включених до Плану, у тому числі зміни обсягів 

фінансування та термінів виконання робіт; 

— щорічно визначає обсяг фінансування кожного видавничого проекту з 

урахуванням виділених бюджетних асигнувань. 

Основні засади роботи ради: 

– рада збирається на своє засідання не рідше 2 разів на рік; 

– рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів 

ради та оформляються відповідним протоколом; 

– при рівній кількості голосів голос голови ради є вирішальним; 

– голова ради – керівник цільової програми може створювати робочі 

групи з провідних вчених НАН України та сторонніх експертів для 

проведення експертного відбору запитів на виконання наукових видавничих 

проектів у рамках конкурсів, а також для поточного контролю за виконанням 

завдань цільової програми, підготовки матеріалів та пропозицій для їх 

розгляду на засіданні наукової ради, вирішення організаційних питань. 
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Додаток 1 

до Порядку підготовки та випуску видавничої 

продукції НАН України за бюджетні кошти в 

межах Цільової комплексної програми "Створення 

та розвиток науково-видавничого комплексу НАН 

України" 

 

Вимоги до включення рукописів видань до проекту 

"Наукова книга" 

Проект "Наукова книга" (далі — Проект) виконується за бюджетні 

кошти в межах Цільової комплексної програми "Створення та розвиток 

науково-видавничого комплексу НАН України". 

1. Включення оригінальних (раніше не опублікованих) рукописів 

видань науковців до Проекту відбувається на підставі результатів 

рецензування та видавничої апробації. 

2. Науковці, які працюють в установах НАН України, подають на 

конкурс одноосібні або колективні рукописи. 

3. Рукописи подаються до видавництв НАН України щороку з 1 вересня 

до 1 жовтня поточного року для включення до плану Проекту на наступний 

рік. 
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Додаток 2 

до Порядку підготовки та випуску видавничої 

продукції НАН України за бюджетні кошти в 

межах Цільової комплексної програми "Створення 

та розвиток науково-видавничого комплексу НАН 

України" 

 

Вимоги до включення рукописів видань до проекту 

"Наукова книга. Молоді вчені" 

 

Проект "Наукова книга. Молоді вчені" (далі — Проект) виконується за 

бюджетні кошти в межах Цільової комплексної програми "Створення та 

розвиток науково-видавничого комплексу НАН України". 

1. Включення оригінальних (раніше не опублікованих) рукописів видань 

молодих вчених до Проекту відбувається на підставі результатів 

рецензування та видавничої апробації. 

2. Молоді науковці, які працюють в установах НАН України, подають 

одноосібні або колективні рукописи. 

3. Рукописи подаються до НВР НАН України щороку з 1 вересня до 

1 жовтня поточного року для включення до плану Проекту на наступний рік. 
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Додаток 3 

до Порядку підготовки та випуску видавничої 

продукції НАН України за бюджетні кошти в 

межах Цільової комплексної програми "Створення 

та розвиток науково-видавничого комплексу НАН 

України" 

 

Вимоги до включення рукописів видань до проекту 

"Вибрані праці дійсних членів (академіків) НАН України" 

 

Проект "Вибрані праці дійсних членів (академіків) НАН України" (далі 

— Проект) виконується за бюджетні кошти в межах Цільової комплексної 

програми "Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН 

України". 

1. Включення вибраних праць дійсних членів (академіків) Національної 

академії наук України до їхніх ювілейних дат до Проекту відбувається 

починаючи з 70-ти років від дня народження. 

2. Заявку щодо видання вибраних праць до Науково-видавничої ради 

НАН України не пізніше ніж за рік до ювілейної дати та не пізніше 1 жовтня 

року, що передує року ювілею, подає установа або відділення НАН України, 

де працює (працював) академік НАН України і де буде укладатися і 

упорядковуватися видання. 
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Додаток 4 

до Порядку підготовки та випуску видавничої 

продукції НАН України за бюджетні кошти в 

межах Цільової комплексної програми "Створення 

та розвиток науково-видавничого комплексу НАН 

України" 

 

Вимоги до включення рукописів видань до проекту 

"Біобібліографія вчених НАН України" 

Проект "Біобібліографія вчених НАН України" (далі — Проект) – 

загальноакадемічна книжкова серія, що виконується за бюджетні кошти в 

межах Цільової комплексної програми "Створення та розвиток науково-

видавничого комплексу НАН України". 

Проект передбачає видання робіт, що присвячені видатним вченим – 

дійсним членам НАН України. Питання про видання в Проекті робіт, 

присвячених вченим – членам-кореспондентам НАН України, кожного разу 

розглядається окремо. Мета Проекту – відобразити внесок провідних 

українських вчених у розвиток вітчизняної і світової науки, сприяти 

пропаганді їх діяльності. 

Роботи в Проекті видаються до ювілейних дат дійсних членів 

(академіків) НАН України, починаючи з 60-річчя від дня народження 

відповідно до постанови Президії НАН України. Президія НАН України 

приймає постанову про видання роботи на підставі рішення Бюро Науково-

видавничої ради НАН України, яка виносить його за пропозицією бюро 

відповідного відділення НАН України. 

Питання про видання роботи в Проекті з метою увічнення пам’яті 

академіка НАН України розглядається Президією НАН України окремо. 

Пропозиції про видання роботи за поданням установи, де працює чи 

працював учений, відповідне відділення НАН України надає до НВР НАН 

України не пізніше ніж за рік до ювілейної дати та не пізніше 1 жовтня року, 

що передує року ювілею.  

Рукопис роботи готують співробітники установ, де працює чи працював 

вчений, відповідно до державних стандартів з питань видавничої справи. 

Серійне видання складається з розділів: 

– нарис про життя та діяльність вченого; 

– найважливіші дати життя та діяльності вченого; 

– література про життя та діяльність вченого; 

– хронологічний покажчик друкованих праць вченого з короткою 

передмовою укладачів. 
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Додаток 5 

до Порядку підготовки та випуску видавничої 

продукції НАН України за бюджетні кошти в 

межах Цільової комплексної програми "Створення 

та розвиток науково-видавничого комплексу НАН 

України" 

 

Вимоги до включення рукописів видань до проекту  

"Українська наукова книга іноземною мовою" 

 

Проект "Українська наукова книга іноземною мовою" (далі — Проект) 

виконується за бюджетні кошти в межах Цільової комплексної програми 

"Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН України". 

Проект передбачає видання академічної літератури англійською та 

іншими світовими мовами з метою більш ефективного представлення світовій 

спільноті досягнень вітчизняної науки. 

1. Включення оригінальних (раніше не опублікованих) рукописів 

видань науковців до Проекту відбувається на підставі результатів 

рецензування та видавничої апробації. 

2. Науковці, які працюють в установах НАН України, подають 

одноосібні або колективні рукописи. 

3. Рукописи подаються до видавництв НАН України щороку з 1 вересня 

до 1 жовтня поточного року для включення до плану Проекту на наступний 

рік. 
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Додаток 6 

до Порядку підготовки та випуску видавничої 

продукції НАН України за бюджетні кошти в 

межах Цільової комплексної програми "Створення 

та розвиток науково-видавничого комплексу НАН 

України" 

 

Вимоги до включення рукописів видань до проекту  

"Наукові переклади" 

 

Проект "Наукові переклади" (далі — Проект) виконується за бюджетні 

кошти в межах Цільової комплексної програми "Створення та розвиток 

науково-видавничого комплексу НАН України". 

Проект передбачає видання перекладів зарубіжної літератури з метою 

ознайомлення наукової спільноти України з досягненнями світової науки. 

1. Включення перекладів видань до Проекту відбувається на підставі 

результатів рецензування та видавничої апробації. 

2. Рукописи подаються до видавництв НАН України щороку з 1 вересня 

до 1 жовтня поточного року для включення до плану Проекту на наступний 

рік. 
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Додаток 7 

до Порядку підготовки та випуску видавничої 

продукції НАН України за бюджетні кошти в 

межах Цільової комплексної програми "Створення 

та розвиток науково-видавничого комплексу НАН 

України" 

 

Вимоги до включення рукописів видань до проекту (серії) 

"Наука для всіх" 

 

Проект "Наука для всіх" (далі — Проект) — загальноакадемічна 

науково-популярна книжкова серія, що виконується за бюджетні кошти в 

межах Цільової комплексної програми "Створення та розвиток науково-

видавничого комплексу НАН України". 

Серія покликана у доступній популярній формі ознайомлювати читачів 

із видатними досягненнями науки у різних галузях. 

1. Включення оригінальних (раніше не опублікованих) рукописів 

видань науковців до Проекту відбувається на підставі результатів 

рецензування та видавничої апробації. 

2. Науковці, які працюють в установах НАН України, подають 

одноосібні або колективні рукописи. 
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Додаток 8 

до Порядку підготовки та випуску видавничої 

продукції НАН України за бюджетні кошти в 

межах Цільової комплексної програми "Створення 

та розвиток науково-видавничого комплексу НАН 

України" 

 

Вимоги до включення рукописів видань до проекту 

"Видатні вчені" 

 

Проект "Видатні вчені" (далі — Проект) виконується за бюджетні 

кошти в межах Цільової комплексної програми "Створення та розвиток 

науково-видавничого комплексу НАН України". 

1. Видання в Проекті здійснюється за окремим рішенням Президії НАН 

України до ювілейних дат. 

2. Заявку щодо видання до Науково-видавничої ради НАН України не 

пізніше ніж за рік до ювілейної дати та не пізніше 1 жовтня року, що передує 

року ювілею, подає установа або відділення НАН України, де буде укладатися 

і упорядковуватися видання. 
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Додаток 9 

до Порядку підготовки та випуску видавничої 

продукції НАН України за бюджетні кошти в 

межах Цільової комплексної програми "Створення 

та розвиток науково-видавничого комплексу НАН 

України" 

 

Вимоги до включення видань до проекту 

"Програма підтримки журналів НАН України" 

Проект "Програма підтримки журналів НАН України" (далі — 

Програма) виконується за бюджетні кошти в межах Цільової комплексної 

програми "Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН 

України". 

Програма започаткована за ініціативою Науково-видавничої ради 

НАН України у 2004 р.  

Мета Програми – підтримка високого рейтингу вітчизняних 

публікацій у світі шляхом надання фінансової підтримки науковим і науково-

популярним журналам НАН України (далі – журнали) для дотримання ними 

графіку виходу у межах року і забезпечення високої якості редакційно-

видавничого опрацювання та поліграфічного виконання. 

Пріоритет належить журналам, які: 

– видаються англійською мовою, в тому числі перевидаються 

закордонними видавцями; 

– журналам гуманітарного профілю; 

– спрямовані на висвітлення ролі фундаментальної науки у 

впровадженні інноваційних моделей розвитку в Україні; 

– мають веб-ресурси, що відповідають вимогам до періодичних видань 

НАН України. 

Перелік журналів, яким надається підтримка, щороку затверджується 

рішенням Президії НАН України. 

У межах Програми установам-засновникам журналів надається 

методично-консультаційна допомога, а також можуть бути виконані такі види 

робіт:  

– художньо-технічна розробка шаблону журналу; 

– редагування текстів статей, прийнятих до опублікування; 

– переклад англійською мовою; 

– виготовлення оригінал-макетів усіх номерів журналу; 

– виготовлення призначеної для безкоштовного розповсюдження 

частини тиражу; 

– надання цифрових ідентифікаторів об’єкта DOI. 
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Додаток 10 

до Порядку підготовки та випуску видавничої 

продукції НАН України за бюджетні кошти в 

межах Цільової комплексної програми "Створення 

та розвиток науково-видавничого комплексу НАН 

України" 

 

Вимоги до включення рукописів видань до проектів 

"Довідкові видання та методична література", "Фахові словники" 

Проекти "Довідкові видання та методична література" та "Фахові 

словники" (далі — Проекти) виконуються за бюджетні кошти в межах 

Цільової комплексної програми "Створення та розвиток науково-видавничого 

комплексу НАН України". 

1. Включення оригінальних (раніше не опублікованих) рукописів 

видань науковців до Проектів відбувається на підставі результатів 

рецензування та видавничої апробації. 

2. Науковці, які працюють в установах НАН України, подають 

одноосібні або колективні рукописи. 


