
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 521
02 02.11.2020________ 11_________ 2 0 2 0

Про затвердження порядку функціонування 
Програми підтримки журналів НАН України

З метою упорядкування підготовки та випуску наукових періодичних 
видань НАН України в межах Програми підтримки журналів НАН України:

1. Затвердити вимоги до включення видань до  проекту "Програма 
підтримки журналів Н АН  України", що додаються.

2. Додаток 9 "Вимоги до включення видань до проекту "Програма 
підтримки журналів НАН України" до 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", затвердженого розпорядженням П резидії НАН  
України від 08.02.2016 № 84, визнати таким, що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
Науково-організаційний відділ П резидії НАН України.
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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 щорічного плану 
ВД "Академперіодика" НАН України, затвердженого відповідною постановою 
Президії НАН України.

Програма започаткована за ініціативою Науково-видавничої ради НАН 
України у 2004 р. і функціонує на підставі чинного законодавства: законів України 
"Про видавничу справу", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні", "Про забезпечення функціонування української мови ж  державної", 
інших нормативно-правових актів, що стосуються видавничої справи.

Мета Програми -  забезпечення належного представлення вітчизняних 
наукових журналів та уміщених у  них статей у  світі шляхом надання науково- 
методичної, консультаційної та 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, поліграфічного виконання, системи ідентифікації 
наукових статей.

До програми мають право увійти журнали, які видаються державною 
т а /а б о  англійською мовами та відповідають вимогам до наукових фахових 
видань України (отримали категорії А  та Б).

За окремим рішенням Науково-видавничої ради НАН України до 
Програми можуть бути включені суспільно значущі та науково-популярні 
видання.

У межах Програми можуть бути виконані такі види робіт:
-  розробка художньо-технічного оформлення та шаблону журналу;
-  редагування текстів статей українською мовою, затверджених до 

опублікування;
-  переклад та / або редагування текстів англійською мовою;
-  виготовлення оригінал-макетів усіх номерів журналу;
-  виготовлення призначеної для безкоштовного розповсюдження 

частини тиражу;
-  надання цифрових ідентифікаторів об’єкта БОЇ.

Перелік журналів, яким надається підтримка, щороку затверджується 
рішенням Президії НАН України за поданням Науково-видавничої ради НАН 
Укпаїни.


