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Про затвердження Положення про
періодичне видання Національної
академії наук України, їхнього
переліку та примірного ліцензійного
договору на використання твору

За станом на 15.06.2021 Національна академія наук України як
засновник чи співзасновник видає 88 журналів і 32 збірники,
започатковані згідно з рішенням Президії НАН України (далі –
періодичні видання НАН України). Крім того, установи Національної
академії наук України беруть участь у виданні 110 журналів і
122 збірники.
Загалом у Національній академії наук України видається
343 друкованих та 9 електронних періодичних видань, серед яких до
числа наукових фахових видань України Міністерством освіти і науки
України включено 178 (49 категорії А, 129 – Б).
У провідні наукометричні бази включено: до Web of Science Core
Collection – 34, до Scopus – 48, у обидві бази – 25 видань, разом
57 видань. Закордонними видавцями перевидаються 16 журналів.
Видання представлені у понад 100 інших агрегаторах, зокрема
MathSciNet, GeoRef, Ebsco, CSA, INSPEC, ERICH PLUS, DOAJ.
Водночас інтенсивне впровадження інформаційно-комп’ютерних
технологій у видавничу справу та європейська ініціатива відкритої
науки спонукають до осучаснення підходів до організації видання
наукових періодичних видань, зокрема до внесення змін до Положення
про періодичне видання Національної академії наук України.
З метою вдосконалення організації та упорядкування випуску
Національною академією наук України періодичних видань Президія
НАН України постановляє:
1. Затвердити Положення про періодичне видання Національної
академії наук України (додається).
2. Затвердити перелік періодичних видань НАН України
(додається).
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3. Затвердити примірний ліцензійний договір на використання
твору (додається).
4. Постанови Президії НАН України від 07.11.2008 № 283
«Про затвердження Положення про періодичне видання Національної
академії наук України» та від 04.06.2014 № 130 «Про затвердження
нового переліку періодичних видань Національної академії наук України
та нової редакції ліцензійного договору на використання твору» визнати
такими, що втратили чинність.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Наукововидавничу раду НАН України (академік НАН України Я.С.Яцків).

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України

А.Г.Загородній

В.о.головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

В.Л.Богданов

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 23.06.2021 № 227

ПОЛОЖЕННЯ
про періодичне видання Національної академії наук України
1. Загальні положення
1.1. Всі терміни і визначення цього Положення вживаються
відповідно до законів України «Про видавничу справу», «Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні» і ДСТУ 3017:2015
«Видання. Основні види. Терміни та визначення понять».
1.2. Періодичне видання – серіальне видання, що виходить через
певні, рівні проміжки часу та має заздалегідь визначену постійну
щорічну кількість нумерованих (датованих) випусків й однакову назву.
Періодичне видання Національної академії наук України
складається з нумерованих випусків і може бути представлене
журналом – виданням з визначеною періодичністю не менше чотирьох
номерів на рік та чіткою рубрикацією всередині кожного номера або
збірником – нерубрикованим виданням з довільною (не менше одного)
кількістю випусків на рік:
1.2.1. Загальноакадемічне періодичне видання Національної
академії наук України – видання, засновником якого є тільки
Національна академія наук України.
1.2.2. Періодичне видання НАН України – видання, одним із
співзасновників якого є Національна академія наук України як
юридична особа.
1.2.3. Періодичне видання установи НАН України – видання,
співзасновником якого є будь-яка установа Національної академії наук
України.
1.3. За цільовим призначенням періодичні видання можуть бути
науковими,
науково-популярними,
виробничо-практичними,
літературно-художніми, реферативними тощо.
1.4. Тираж друкованої версії періодичного видання визначає
установа НАН України, яка видає періодичне видання і є його
співзасновником (далі – установа-видавець) з урахуванням передплати,
але не менше 50 примірників.
1.5. Кожний випуск періодичного видання повинен містити
вихідні відомості видання відповідно до ст.23 Закону України «Про
видавничу справу».
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1.6. Періодичне видання НАН України повинно відповідати таким
вимогам:
 встановленим чинним законодавством (зокрема законами
України «Про видавничу справу», «Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні», «Про забезпечення функціонування
української мови як державної», «Про авторське право і суміжні права»);
 мати електронний веб-ресурс українською та англійською
мовами (створення веб-ресурсів іншими мовами – за рішенням
редколегії);
 оформлення відповідно до чинних ДСТУ 3017:2015;
 систематичне застосування у роботі цифрових ідентифікаторів
(ISSN, DOI, ORCID, Researcher ID тощо);
 дотримання правил наукової етики відповідно до рекомендацій
Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics)
та Етичного кодексу вченого України.
1.7. Періодичні видання НАН України можуть бути залучені до
Програми підтримки журналів НАН України за умови входження їх до
Переліку наукових фахових видань України; до проведення виставкових
і популяризаційних заходів НАН України; занесені до друкованих та
електронних каталогів і довідників НАН України.
2. Порядок створення, реорганізації
та припинення випуску періодичного видання НАН України
2.1. Рішення про створення, реорганізацію, припинення випуску
періодичного видання за участю НАН України ухвалює Президія НАН
України за поданням Науково-видавничої ради НАН України.
Створення та реорганізація періодичного видання НАН України
здійснюється шляхом укладання установчого договору між
співзасновниками.
В установчому договорі зазначається назва видання та інформація
щодо розподілу обов’язків між співзасновниками періодичного видання
НАН України відповідно до чинного законодавства.
3. Реєстрація періодичного видання
3.1. Реєстрація періодичного видання НАН України відбувається у
порядку, визначеному Законом України «Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні».
3.2. Подання документів до державного органу реєстрації здійснює
Науково-видавнича рада НАН України протягом місяця з дня ухвалення
рішення Президії НАН України щодо створення періодичного видання.
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4. Головний редактор періодичного видання
4.1. Головного редактора періодичного видання НАН України
затверджує Президія НАН України за поданням Науково-видавничої
ради НАН України з кандидатур, запропонованих співзасновниками.
4.2. Головний редактор періодичного видання НАН України:
4.2.1. Очолює редакційну колегію періодичного видання,
організовує її роботу, ухвалює остаточне рішення щодо виходу в світ
кожного його номера (випуску), представляє видання у відносинах
із засновником (співзасновниками), видавцем, авторами, державними
органами, об’єднаннями громадян і окремими громадянами, а також у
суді і третейському суді, несе відповідальність за виконання вимог до
діяльності періодичного видання згідно з чинним законодавством
України.
4.2.2. Керує діяльністю редакції та відповідає за своєчасну
актуалізацію веб-ресурсу періодичного видання НАН України у мережі
Інтернет не менше, ніж двома мовами (українською, англійською).
4.2.3. Несе відповідальність за зміст періодичного видання, його
науковий рівень, зокрема фахове рецензування отриманих матеріалів;
відповідність визначеній тематиці, дотримання наукової етики;
виконання вимог нормативних документів НАН України.
4.2.4. Сприяє залученню до діяльності періодичного видання
провідних вчених у визначеній галузі, підвищенню його наукового
рівня, зокрема шляхом залучення широкого кола авторитетних вчених
до фахового рецензування.
4.2.5. Вносить пропозиції щодо складу редакційної колегії
періодичного видання, зокрема заступників головного редактора та
відповідального секретаря: для загальноакадемічних видань –
на затвердження Президії НАН України, для інших періодичних видань
НАН України – на затвердження відділення НАН України, до якого
належить установа-видавець.
4.2.6. Вносить пропозиції щодо перекладу й перевидання
періодичного видання іноземними мовами у друкованому або
електронному вигляді, входження до наукометричних та реферативних
баз даних.
5. Редакційна колегія періодичного видання НАН України
5.1. Редакційна колегія, очолювана головним редактором, здійснює
загальне наукове керівництво періодичним виданням та ухвалює
остаточне рішення про прийняття до опублікування чи відхилення
поданих матеріалів.
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5.2. Редакційна колегія і головний редактор несуть
відповідальність за належний науковий рівень періодичного видання та
наповнення редакційного портфеля.
5.3.
Склад
редакційної
колегії
затверджується:
для
загальноакадемічних видань – Президією НАН України за поданням
Науково-видавничої ради НАН України, для інших періодичних видань
НАН України – відділенням НАН України, до якого належить установавидавець, за поданням головного редактора.
5.4. Заступник головного редактора заміщає головного редактора
в період його тимчасової відсутності, вирішує інші питання за
дорученням головного редактора.
6. Редакція періодичного видання НАН України
6.1. Редакція періодичного видання – структурний підрозділ
наукової установи-видавця періодичного видання, який займається
науковою і науково-організаційною діяльністю, спрямованою на
методичне та організаційне забезпечення і координацію діяльності
установи у видавничій сфері.
6.2. Редакція періодичного видання здійснює прийом, реєстрацію і
зберігання матеріалів, що надходять до періодичного видання і
відповідають вимогам правил для авторів, встановлених у виданні,
здійснює їх підготовку до друку, контроль за проходженням на всіх
етапах підготовки до випуску, за якістю виконання і дотриманням
графіка виходу періодичного видання; подання необхідної інформації до
наукометричних і реферативних баз даних і вітчизняних агрегаторів
наукової інформації; забезпечення функціонування веб-ресурсу.
6.3. У своїй роботі редакція періодичного видання керується
чинним законодавством, державними стандартами, нормативними
документами НАН України, положенням установи-видавця про
конкретне періодичне видання, рішеннями головного редактора і
редакційної колегії періодичного видання та іншими нормативними
документами у галузі видавничої справи.
6.4. Працівники редакції періодичного видання призначаються
на посади та звільняються з посад за наказом керівника установивидавця за поданням головного редактора періодичного видання.
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7. Установа-видавець періодичного видання НАН України
7.1. Установа-видавець періодичного видання:
7.1.1. Визначає кількісний і професійний склад редакції, виходячи
з обсягу, періодичності, тематичного спрямування періодичного
видання.
7.1.2. Здійснює матеріально-технічне забезпечення редакції
періодичного видання та виконання редакційно-виробничих процесів,
зокрема пов’язаних з представленням у мережі Інтернет.
7.1.3. Організовує проведення передплатної кампанії, роботу з
реклами і розповсюдження періодичного видання.
7.2. Установа-видавець періодичного видання в особі керівника
установи, який діє на підставі статуту установи-видавця, або в особі
головного редактора періодичного видання, який діє на підставі наказу
(довіреності) керівника установи-видавця, укладає з усіма авторами
прийнятих для друку статей (творів) ліцензійний договір на їх
використання.
7.3. Установа-видавець є власником авторського права на
складаний твір – періодичне видання НАН України.
7.4. Для фінансування підготовки, випуску і розповсюдження
періодичного
видання
установа-видавець
може
залучати
у
встановленому законодавством порядку кошти фізичних та юридичних
осіб, державних і зарубіжних організацій.
8. Ліцензійний договір
між установою-видавцем періодичного видання і автором твору
8.1. Ліцензійний договір між установою-видавцем періодичного
видання (ліцензіатом) та автором / авторами твору, поданого до
опублікування у періодичному виданні (ліцензіаром / ліцензіарами),
повинен передбачати:
8.1.1. Надання ліцензіаром / ліцензіарами невиключної немайнової
ліцензії ліцензіату на використання наукового, науково-технічного тощо
твору шляхом опублікування його у періодичному виданні.
8.1.2. Право ліцензіата перекладати, адаптувати, розміщувати
повністю або частково у мережі Інтернет; публікувати твір в інших,
зокрема іноземних, виданнях, включати його як складову частину до
інших збірників, антологій, енциклопедій тощо за погодженням
з ліцензіаром/ліцензіарами.
8.1.3. Надання ліцензіаром/ліцензіарами права на розповсюдження
твору як невід’ємної складової частини періодичного видання на
території України та інших країн шляхом передплати, продажу та
безоплатної передачі періодичного видання.
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8.1.4. Визначення терміну дії ліцензійного договору, але не більше
терміну чинності виключного майнового права на твір.
8.1.5. Інші положення, визначені примірним ліцензійним
договором на використання твору, затвердженим Президією НАН
України.
8.2. Обов’язковою частиною ліцензійного договору є примірник
твору, прийнятого до друку.
8.3. Зміни до умов використання твору оформлюються додатковою
угодою до ліцензійного договору на підставі чинного законодавства.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 23.06.2021 № 227

ПЕРЕЛІК
періодичних видань Національної академії наук України

Назва видання

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Категорія
наукового
фахового
видання

ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНІ
ЖУРНАЛИ НАН УКРАЇНИ
Вісник Національної академії наук України
—
Доповіді Національної академії наук України
Б
Science and Innovation
А
Космічна наука і технологія
А
СЕКЦІЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ
Відділення математики НАН України
Український математичний журнал
А
Відділення інформатики НАН України
Штучний інтелект
Б
Cybernetics and Computer Engineering
Б
Кібернетика та системний аналіз
А
Математичні машини і системи
Б
Международный научно-технический журнал «Проблемы управления
А
и информатики»
Наука та наукознавство
Б
Проблеми програмування
Б
Системні дослідження та інформаційні технології
Б
Control System and Computers
Б
Відділення механіки НАН України
Міжнародний науковий журнал «Прикладна механіка»
А
Проблеми міцності
А
Технічна механіка
Б
Відділення фізики і астрономії НАН України
Журнал математичної фізики, аналізу і геометрії
А
Кінематика і фізика небесних тіл
А
Металофізика та новітні технології
А
Радіофізика і радіоастрономія
Б
Радіофізика та електроніка
Б
Світогляд
—
Український фізичний журнал
А
Успіхи фізики металів
А
Фізика низьких температур
А
Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics
А

2

Назва видання

Категорія
наукового
фахового
видання

Відділення наук про Землю НАН України
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Геоінформатика
—
Геологічний журнал
Б
Геологія і геохімія горючих копалин
—
Геологія і корисні копалини Світового океану
Б
Геофізичний журнал
А
Мінералогічний журнал
А
Український географічний журнал
А
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України
Автоматическая сварка
Б
Процеси лиття
Б
Надтверді матеріали
А
Сучасна електрометалургія
Б
Термоелектрика
—
Технічна діагностика та неруйнівний контроль
Б
Фізико-хімічна механіка матеріалів
А
Functional Materials
А
Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України
Енерготехнології та ресурсозбереження
Б
Проблеми машинобудування
Б
Теплофізика та теплоенергетика
Б
Технічна електродинаміка
А
Електронне моделювання
Б
СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ
Відділення хімії НАН України
Журнал органічної та фармацевтичної хімії
Б
Теоретична й експериментальна хімія
А
Український хімічний журнал
Б
Хімія і технологія води
А
Хімія, фізика та технологія поверхні
Б
Полімерний журнал
Б
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Biopolymers and Cell
А
Biotechnologia Acta
Б
Мікробіологічний журнал
А
Нейрофізіологія
А
Проблеми кріобіології і кріомедицини
А
Фізіологічний журнал
Б
The Ukrainian biochemical journal
А
Experimental oncology
А
Відділення загальної біології НАН України
Альгологія
А
Zoodiversity
А
Гідробіологічний журнал
А
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65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

1
2
3
4
5
6

Категорія
наукового
Назва видання
фахового
видання
Б
Інтродукція рослин
Український ботанічний журнал
Б
Фізіологія рослин і генетика
Б
Цитологія і генетика
А
СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ
Відділення економіки НАН України
Демографія та соціальна економіка
Б
Економіка промисловості
Б
Економіка та право
Б
Економічна теорія
Б
Економіка України
Б
Регіональна економіка
Б
Відділення історії, філософії та права НАН України
Археологія
Б
Бібліотечний вісник
Б
Український історичний журнал
А
Філософська думка
Б
Східний світ
—
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України
Мовознавство
Б
Народна творчість та етнологія
Б
Народознавчі зошити
Б
Слово і час
Б
Українська мова
Б
Український реферативний журнал «Джерело»
—
Серія 1 «Природничі науки»
—
Серія 2 «Техніка. Промисловість. Сільське господарство»
—
Серія 3 «Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво»
—
Серія 4 «Медицина. Медичні науки»
ЗБІРНИКИ НАН УКРАЇНИ
СЕКЦІЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ
Відділення математики НАН України
Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України
Б
Прикладні проблеми механіки і математики
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
Б
Відділення інформатики НАН України
Кібернетика та комп’ютерні технології
Б
Відділення механіки НАН України
Надійність і довговічність машин і споруд
—
Відділення фізики і астрономії НАН України
Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка
Б

4

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Відділення наук про Землю НАН України
Геохімія та рудоутворення
Б
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України
Відбір і обробка інформації
Б
Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України
Моделювання та інформаційні технології
—
Проблеми загальної енергетики
Б
Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України
Геохімія техногенезу
—
СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ
Відділення економіки
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України
Б
Відділення історії, філософії та права НАН України
Ейдос
—
Записки Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника
—
Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства
—
Історико-географічні дослідження в Україні
—
Історіографічні дослідження в Україні
—
Історія України. Маловідомі імена, події, факти
—
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки
—
Політичні і етнонаціональні дослідження
—
Проблеми історії України ХІХ–початку ХХ ст.
—
Rutenika
—
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики
—
Сторінки воєнної історії України
—
Соціум. Альманах соціальної історії
—
Україна в Центрально-Східній Європі
—
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика
—
—
Український історичний збірник
—
Україна. Наука і культура
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України
Культура слова
—
Матеріали до української етнології
—
Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії
—

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 23.06.2021 № 227
Примірний ліцензійний договір № ___
на використання твору
м. Київ

«___» ___________ _____р.

___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові автора, співавторів)
(що далі іменується Ліцензіар (Ліцензіари)) з одного боку та
_______________________________________________________________
(назва установи НАН України)
в особі _____________________________, що діє на підставі Статуту (далі –
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
іменується Ліцензіат), уклали даний договір про таке:
1. Предмет договору
Ліцензіар надає Ліцензіату безоплатно невиключну ліцензію на
використання письмового твору (наукового, технічного або іншого
характеру)_____________________________________________ (далі – Твір),
(назва твору)
викладеного ________________ мовою, на умовах, визначених цим Договором.
(мова твору)
2. Способи використання Твору
2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору такими способами:
2.1.1.
Використовувати
Твір
шляхом
опублікування
його
у
___________________ (вказати повне найменування видання) (далі – Видання)
____________ мовою (вказати мову викладення) (погоджений Ліцензіатом і
Ліцензіаром примірник Твору, прийнятого до друку, є невід’ємною частиною цього
Ліцензійного договору).
2.1.2. Переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір за
погодженням з Ліцензіаром.
2.1.3. Перекладати Твір у випадку, коли Твір викладений мовою іншою, ніж
мова, якою передбачена публікація у Виданні, а також на мову інших країн для
його розповсюдження відповідно до п.2.1.7.
2.1.4. Виготовляти копії Твору при тиражуванні Видання.
2.1.5. Розповсюджувати Твір разом з Виданням на безоплатній основі згідно з
відповідним розпорядженням Президії НАН України та вимогами законодавства
щодо розсилки контрольних та обов’язкових примірників Видання.
2.1.6. Виготовляти копії Твору при додатковому тиражуванні Видання у
паперовому та електронному вигляді.
2.1.7. Здійснювати розповсюдження Твору на території України та інших
країн шляхом:
– передплати, продажу та безоплатної передачі Видання, де опубліковано
Твір, у тому числі копій Твору в електронному вигляді та їх перекладів;
– надання доступу до Твору у мережі Інтернет;
– включення Твору як складової частини до збірників, баз даних тощо;
– за погодженням із Ліцензіаром – публікації Твору в інших, у тому числі
іноземних, виданнях.
2.2. Ліцензіар надає Ліцензіату право видати субліцензію видавничій
організації на способи використання Твору, зазначені у п.2.1.
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2.3. Ліцензіар надає Ліцензіату право передбачити у субліцензії видавничої
організації право такої організації укладати субліцензійні договори з третіми
особами, що потрібні для здійснення визначених у п.2.1 способів використання.
2.4. Якщо при публікації Твору в іноземних виданнях чи використанні Твору
іншими способами, зазначеними у п.2.1, передбачено сплату Ліцензіару
відповідної винагороди, Ліцензіат та Ліцензіар укладають додаткову угоду до
цього Договору щодо її сплати.
3. Територія та строк використання
Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору способами,
зазначеними у п. 2.1 цього Договору, на території України та інших країн протягом
строку дії авторського права на Твір.
4. Застереження
Ліцензіар заявляє, що:
– він є автором (співавтором) Твору;
– авторські права на даний Твір не передані іншому видавцю;
– даний Твір не був раніше опублікований і не буде опублікований у будьякому іншому виданні до публікації його Ліцензіатом;
– він має право на надання дозволу (ліцензії) на використання Твору за цим
Договором у випадку, якщо Твір створено у зв’язку з виконанням трудового
договору;
– він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі
наведені матеріали інших осіб, за винятком випадків цитування в обсязі,
виправданому науковим, інформаційним або критичним характером Твору,
використання таких матеріалів здійснюється Ліцензіаром з дотриманням норм
законодавства.
5. Інші умови
5.1. Договір є чинним з дати його підписання та укладається на строк дії
авторського права на Твір.
5.2. Ліцензіар відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних» дає згоду Ліцензіату на обробку ним та надання третім особам своїх
персональних даних з метою укладення і виконання цього договору та реалізації
Ліцензіатом своїх обов’язків, встановлених чинним законодавством.
Ліцензіар підтверджує, що повідомлений (без додаткового письмового
повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист
персональних даних», зміст їх зрозумілий.
6. Реквізити і підписи сторін
Ліцензіат

Ліцензіар

Адреса:

Адреса:

р/р

Паспорт серія _______ № ___________

Банк:
МФО
ЄДРПОУ

Виданий
Дата видачі
Ідентифікаційний номер

Ліцензіат
____________
(м.п.)

Ліцензіар
___________
(Заповнюється та підписується всіма співавторами
Твору або одним зі співавторів від імені всіх за письмовим
дорученням)

