ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
.
04.06.2014 .

м.Київ

№. 130

.

Про затвердження нового переліку
періодичних видань Національної
академії наук України та нової
редакції ліцензійного договору
на використання твору

З метою вдосконалення організації та упорядкування
Національною академією наук України випуску періодичних видань,
згідно з рішенням Науково-видавничої ради НАН України Президія
НАН України постановляє:
1. Затвердити новий перелік періодичних видань НАН України
(додається).
2. Затвердити нову редакцію примірного ліцензійного договору на
використання твору (додається).
3. Визнати такими, що втратили чинність:
– постанову Президії НАН України від 12.04.2013 № 42 «Про
затвердження переліку періодичних видань НАН України»;
– пункт 3 та додаток 3 до постанови Президії НАН України
від 07.11.2008 № 283 «Про затвердження Положення про періодичне
видання Національної академії наук України».
4. 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

Б.Є.Патон

В.о.головного вченого секретаря
Національної академії наук України
член-кореспондент НАН України

В.Л.Богданов

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 04.06.2014 № 130

ПЕРЕЛІК
періодичних видань Національної академії наук України
Наукові журнали НАН України*
ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНІ ВИДАННЯ
1. Вісник Національної академії наук України
2. Доповіді Національної академії наук України
3. Наука та інновації
4. Космічна наука і технологія
СЕКЦІЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК
Відділення математики
5. Український математичний журнал
Відділення інформатики
6. Управляющие системы и машины
7. Кибернетика и системный анализ
8. Математичні машини і системи
9. Международный научно-технический журнал
"Проблемы управления и информатики"
10. Проблеми програмування
11. Искусственный интеллект
12. Наука та наукознавство
13. Системні дослідження та інформаційні технології
Відділення механіки
14. Прикладная механика
15. Проблемы прочности
16. Техническая механика
Відділення фізики і астрономії
17. Журнал математической физики, анализа и геометрии
18. Кинематика и физика небесных тел
19. Металлофизика и новейшие технологии
20. Радиофизика и радиоастрономия
21. Радиофизика и электроника
22. Український фізичний журнал
23. Успехи физики металлов
24. Физика и техника высоких давлений
25. Физика низких температур
26. Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics
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Відділення наук про Землю
27. Геоінформатика
28. Геологічний журнал
29. Геологія і геохімія горючих копалин
30. Геология и полезные ископаемые Мирового океана
31. Геофизический журнал
32. Мінералогічний журнал
33. Морской гидрофизический журнал
34. Український географічний журнал
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
35. Автоматическая сварка
36. Процессы литья
37. Сверхтвёрдые материалы
38. Современная электрометаллургия
39. Термоелектрика
40. Техническая диагностика и неразрушающий контроль
41. Фізико-хімічна механіка матеріалів
42. Functional Materials
Відділення фізико-технічних проблем енергетики
43. Энерготехнологии и ресурсосбережение
44. Проблемы машиностроения
45. Промышленная теплотехника
46. Технічна електродинаміка
47. Электронное моделирование
СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ НАУК
Відділення хімії
48. Журнал органічної та фармацевтичної хімії
49. Теоретическая и экспериментальна химия
50. Украинский химический журнал
51. Химия и технология воды
52. Хімія, фізика і технологія поверхні
53. Полімерний журнал
Відділення, біохімії, фізіології
і молекулярної біології
54. Biopolymers and Cell
55. Biotechnologia Acta
56. Мікробіологічний журнал
57. Нейрофизиология
58. Проблемы криобиологии и криомедицины
59. Фізіологічний журнал
60. Український біохімічний журнал
61. Experimental oncology
62. Онкология
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Відділення загальної біології
63. Альгология
64. Вестник зоологии
65. Гидробиологический журнал
66. Інтродукція рослин
67. Морський екологічний журнал
68. Український ботанічний журнал
69. Физиология растений и генетика
70. Цитология и генетика
СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Відділення економіки
71. Економіка промисловості
72. Економіка та право
73. Економічна теорія
74. Економіка України
75. Регіональна економіка
76. Демографія та соціальна економіка
Відділення історії, філософії та права
77. Археологія
78. Бібліотечний вісник
79. Український історичний журнал
80. Філософська думка
81. Східний світ
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства
82. Мовознавство
83. Народна творчість та етнологія
84. Народознавчі зошити
85. Слово і час
86. Українська мова
Науково-популярний журнал НАН України
87. Світогляд
Реферативний журнал НАН України
88. Український реферативний журнал "Джерело". Серія 1: "Природничі науки"
89. Український реферативний журнал "Джерело". Серія 2: "Техніка.
Промисловість. Сільське господарство"
90. Український реферативний журнал "Джерело". Серія 3: "Соціальні
та гуманітарні науки. Мистецтво"
91. Український реферативний журнал "Джерело". Серія 4: "Медицина"
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Збірники НАН України
СЕКЦІЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК
Відділення математики
1. Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України
2. Прикладні проблеми механіки і математики
3. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
Відділення інформатики
4. Кибернетика и вычислительная техника
5. Компьютерная математика
6. Комп’ютерні засоби, мережі та системи
7. Теорія оптимальних рішень
Відділення механіки
8. Надійність і довговічність машин і споруд
Відділення фізики і астрономії
9. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника
Відділення наук про Землю
10. Геохімія та рудоутворення
11. Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та
комплексне використання ресурсів шельфу
12. Пошукова та екологічна геохімія
13. Системы контроля окружающей среды
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
14. Відбір і обробка інформації
Відділення фізико-технічних проблем енергетики
15. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання
в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
16. Моделювання та інформаційні технології
17. Проблеми загальної енергетики
Відділення ядерної фізики та енергетики
18. Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища
СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ НАУК
Відділення загальної біології
19. Промислова ботаніка
СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Відділення економіки
20. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України
Відділення історії, філософії та права
21. Боспорські дослідження
22. Ейдос
23. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України
імені В. Стефаника
24. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства
25. Історико-географічні дослідження в Україні
26. Історіографічні дослідження в Україні
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27. Історія України. Маловідомі імена, події, факти
28. Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
29. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки
30. Наукові записки Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
31. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.
32. Rutenika
33. Соціум. Альманах соціальної історії
34. Спеціальні і історичні дисципліни: питання теорії та методики
35. Сторінки воєнної історії України
36. Україна в Центрально-Східній Європі
37. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика
38. Україна. Наука і культура
39. Український історичний збірник
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства
40. Культура слова
41. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії
42. Матеріали до української етнології
Наукові центри НАН України та МОН України
43. Соціогуманітарні проблеми людини

* – Назви наведено відповідно до мови випуску видань.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 04.06.2014 № 130

Ліцензійний договір № ___
на використання твору
м. Київ

„___” ___________ _____р.

______________________________________________________________________
(П.І.П. автора, співавторів)
(що надалі іменується Ліцензіар (Ліцензіари)) з одного боку та
_______________________________________________________________
(назва установи НАН України)
в особі _____________________________, що діє на підставі Статуту (надалі
(посада, П.І.П.)
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
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.
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2.2. Ліцензіар надає Ліцензіату право видати субліцензію видавничій
організації на способи використання Твору, зазначені у п. 2.1.
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 виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому
науковим, інформаційним або критичним характером Твору, використання таких
матеріалів здійснюється Ліцензіаром з дотримання 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 серії __№___________

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)

