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Національна академія наук України як колективний видавець 

зобов’язана контролювати дотримання вимог чинних нормативних 

документів у сфері видавничої справи. Академія несе відповідальність  

за правильний порядок надання, використання і форму наведення 

міжнародного стандартного номера книги (ISBN), отриманого                             

в Науково-видавничій раді НАН України, у виданнях, що випускаються 

науково-дослідними установами. НАН України щороку звітує про 

використання кодів ISBN Книжковій палаті України, гарантує подання 

до неї обов’язкових контрольних примірників видань. 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про видавничу справу» 

суб’єкти господарювання здійснюють діяльність у видавничій справі 

після внесення їх до Державного реєстру на підставі свідоцтва                        

про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, 

виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. 

З метою обліку суб’єктів видавничої справи Кабінет Міністрів 

України постановою від 10 березня 2017 р. № 135 затвердив                   

Порядок ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів                         

і розповсюджувачів видавничої продукції й визначив уповноваженим 

органом  Державний комітет телебачення і радіомовлення України. 

Внесення до зазначеного Державного реєстру надає право суб’єкту 

видавничої діяльності отримувати міжнародний стандартний номер 

книги (ISBN) у відділі ISBN Книжкової палати України. 

Саме ISBN, отриманий у Науково-видавничій раді НАН України 

відповідно до розпорядження Президії НАН України від 24.01.2002 

№ 31, надає право науковій установі НАН України використовувати 

гриф «Національна академія наук України» для своєї видавничої 

продукції. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/135-2017-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/135-2017-%D0%BF#n10
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Протягом 2021 р. установами НАН України видано 550 назв 

наукових книг, з них 428 монографій та 122 збірники наукових праць. 

Науковцями НАН України видано також 295 назв навчальної, 

довідкової, енциклопедичної, художньої та науково-популярної 

літератури. 

Аналіз Науково-видавничої ради дотримання установами НАН 

України чинного законодавства стосовно міжнародного стандартного 

номера книги (ISBN) засвідчив, що вона отримує лише близько                    

50% видань, яким надано академічні коди ISBN. Так, у 2020 р. Науково-

видавнича рада НАН України надала 347 книжкових кодів ISBN,                        

а отримала 128 контрольних примірників, у 2021 р. –  320 та                           

181 відповідно (станом на 21.02.2022). Науково-видавнича рада НАН 

України неодноразово наголошувала на неухильності дотримання 

державних стандартів та вимог інших чинних нормативних документів  

у сфері видавничої справи щодо оформлення вихідних відомостей                          

у книжкових виданнях, зокрема чинного законодавства України в 

частині своєчасного доставляння обов’язкових примірників видань. 

У зв’язку з порушенням установами НАН України порядку 

застосування міжнародного стандартного номера книги (ISBN) при 

виданні відомчої наукової літератури та з метою дотримання чинного 

законодавства України у видавничій справі Президія НАН України 

постановляє: 

1. Керівникам установ НАН України: 

1.1. В разі здійснення видавничої діяльності отримати Свідоцтво 

про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру 

видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, 

звернувшись з відповідною заявою до Державного комітету телебачення 

і радіомовлення України. 

1.2. Забезпечити виконання законів України «Про видавничу 

справу» та «Про обов’язковий примірник документів», постанови 

Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608 «Про порядок 

доставляння обов’язкових примірників документів» та розпорядження 

Президії НАН України від 23.02.1998 № 410 «Про контрольні 

примірники наукових видань установ НАН України». 

1.3. Для одержання міжнародного стандартного номера книги 

(ISBN) подавати до Науково-видавничої ради НАН України лист-

клопотання з витягом з протоколу засідання вченої ради установи про 

затвердження до видання зазначеної книги з короткою анотацією до неї. 

2. Науково-видавничій раді НАН України: 

2.1. Тимчасово до отримання контрольних примірників видань, 

яким надано книжкові коди ISBN у 2021 р., або інформації про причини, 

через які випуск книг не було здійснено, припинити надання міжнародних 

стандартних книжкових кодів (ISBN) установам-боржникам НАН України. 
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2.2. У подальшому надавати книжкові коди ISBN соціально 

значущим книжковим виданням НАН України таких видів                                 

(у паперовому та/або електронному вигляді): одноосібна або колективна 

монографія; вибрані твори; аналітична/наукова доповідь; словникове, 

довідкове, науково-популярне або енциклопедичне видання. 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України та Науково-видавничу раду 

НАН України (академік НАН України Я.С.Яцків). 

 

 

 

 

 

                       Президент  
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