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Угода 

між Національною академією наук України і 

"Центральноєвропейським журналом соціальних і гуманітарних наук" 

про міжнародне просування і розповсюдження 

результатів наукових досліджень, виконаних в Україні 

 

Сторони: Національна академія наук України, що знаходиться за 

адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 54, у особі президента НАН 

України, головного редактора журналів "Вісник Національної академії наук 

України" ("Herald of the National Academy of Sciences of Ukraine") та "Наука та 

Інновації" ("Science and Innovation")  академіка НАН України Б. Є. Патона, 

далі іменована Видавець і редакція "Центральноєвропейського журналу 

соціальних і гуманітарних наук" (ЦЄЖСГН), що знаходиться у Польщі, м. 

Варшава, Палац Культури і Науки, пл. Дефілад 1, кім. 2108, далі іменована 

Редакція ЦЄЖСГН, у особі головного редактора ЦЄЖСГН Яцека 

Корнацького, домовилися про таке: 

 

П. 1 

Видавець дозволяє публікацію в електронному вигляді резюме 

наукових робіт, опублікованих у журналах "Вісник Національної академії 

наук України" ("Herald of the National Academy of Sciences of Ukraine") і 

"Наука та Інновації" ("Science and Innovation"). Ця діяльність має 

некомерційний характер. 

 

П. 2 

Для цього Редакціям журналів "Вісник Національної академії наук 

України" ("Herald of the National Academy of Sciences of Ukraine") і "Наука та 

Інновації" ("Science and Innovation") надається право безкоштовно надсилати 

до редакції ЦЄЖСГН електронною поштою наступну інформацію про 

наукові роботи, що публікуються в журналах "Вісник Національної академії 

наук України" ("Herald of the National Academy of Sciences of Ukraine") і 

"Наука та Інновації" ("Science and Innovation"): 

 назва роботи (українською та англійською мовами); 

 ім'я і прізвище авторів і адреса першого автора роботи; 
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 резюме опублікованих робіт англійською не більше 2/3 стор., 

написаних за загальноприйнятими правилами разом з 1–3 ключовими 

словами. 

Додатково слід направляти по 1 екземпляру журналів "Вісник 

Національної академії наук України" ("Herald of the National Academy of 

Sciences of Ukraine") і "Наука та Інновації" ("Science and Innovation")  до 

редакції ЦЄЖСГН для контролю.  

 

П. 3 

Відправка інформації і даних, що зазначені у П. 2, рівнозначна дозволу 

на їх опублікування в ЦЄЖСГН. 

 

П. 4 

Редакція ЦЄЖСГН гарантує, що: 

 всі отримані англійські резюме будуть опубліковані в 

узгодженому відредагованому електронному вигляді безкоштовно; 

 резюме, опубліковані в електронному вигляді, міститимуть повну 

назву і адресу редакцій журналів "Вісник Національної академії наук 

України" ("Herald of the National Academy of Sciences of Ukraine") і "Наука та 

Інновації" ("Science and Innovation"), а також інформацію щодо тому, номеру і 

сторінок роботи відповідно до публікації у паперовому варіанті. 

 

П. 5 

Сторони інформуватимуть один одного про важливі для співпраці 

ініціативи і рішення організаційного характеру. 

 

П. 6 

Положення цієї Угоди стосуватимуться наукових статей, опублікованих 

починаючи з 1 січня 2009 року і далі. 

 

П. 7 

Текст цієї Угоди може бути змінений і доповнений у будь-який час за 

рішенням Сторін. 
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П 8 

Для вирішення спірних питань в інтерпретації і застосуванні цієї Угоди 

шляхом переговорів будуть зроблені всі необхідні кроки, не виключаючи 

звернення до Міжнародного арбітражного суду при Торгово-промисловій 

палаті України або до Арбітражного суду при Торговій палаті в Варшаві. 

 

П. 9 

Ця Угода дійсна з моменту підписання протягом невизначеного 

періоду. При цьому будь-яка зі Сторін має право зупинити її дію, письмово 

проінформувавши іншу Сторону за 6 місяців до розриву відносин. 

У разі отримання повідомлення про припинення дії Угоди, положення 

Угоди продовжуватимуть діяти протягом періоду до кінця того календарного 

року, в якому це повідомлення отримане. 

 

Написано і підписано в (місце, дата) в 2 екземплярах англійською та 

українською мовами. 

 

 

Видавець Редакція "ЦЕЖСГН" 

Національна академія наук  України 

 

 

 

Президент НАН України, головний 

редактор журналів "Вісник 

Національної академії наук України" 

("Herald of the National Academy of 

Sciences of Ukraine") та "Наука та 

Інновації" ("Science and Innovation") 

академік НАН України 

 

 

 

Б. Є. Патон 

Редакція "Центральноєвро-

пейського журналу соціальних і 

гуманітарних наук" 

 

Головний редактор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я. Корнацький 

 


