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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1. Положення визначає обов’язковий для всіх співробітників інституту 

порядок підготовки матеріалів для відкритого опублікування в Україні і за 

кордоном з метою запобігання публікації даних, що не підлягають 

розголошенню і безплатному використанню наукових досліджень інституту 

за кордоном. 

2. Під відкритим опублікуванням мається на увазі опублікування 

матеріалів у відкритому друку, передачі по телебаченню і радіо, оголошення 

на міжнародних і  відкритих з’їздах в Україні, конференціях, нарадах, 

симпозіумах, публічний захист дисертацій, кіно і відеофільми, експонування 

на виставках, ярмарках, депонування рукописів, вивіз матеріалів за кордон 

або передача їх іноземним громадянам. 

3.Експертиза перерахованих у пункті 2 матеріалів здійснюється 

експертною комісією, яка затверджується наказом директора. 

4.Експертна комісія складається з осіб, які знають дану галузь науки і 

техніки. 

5.Основна функція експертної комісії полягає у проведенні експертизи 

призначених для опублікування матеріалів. 

         При цьому експертиза наукових праць, підготовлених для 

опублікування здійснюється комісією у відповідності з нормативними 

документами:  

-закон України “Про інформацію” , Постанова Верховної Ради №2657 – 

ХІІ від 02.10.1992 р. з доповненням у редакції 01.01.2017 № 1774-19;  

- закон України “Про державну таємницю”, Постанова Верховної Ради 

№ 3555 – ХІІ від 21.01.1994 р.; 

- закон України “Про службу безпеки України” з доповненням у 

редакції 22.01.2014, Постанова Верховної Ради України №2229 – ХІІ від 

25.03.1992 р. 

 

та іншими нормативно-правовими актами: 

 

-“Звід відомостей, що становлять державну таємницю України”, 

2005 р., 

-“Розгорнутий перелік відомостей. що містить державну таємницю 

Національної академії України”, 2006 р., 

- “Інструкція про порядок переміщення через державний кордон 

України текстових, аудіо та аудіовізуальних матеріалів”, 1994 р.  

 6. Експертизі підлягають матеріали, перераховані в пункті 2 даного 

положення, що є виконаними в ІПКіК НАН України, клініках, спільних 

лабораторіях та комерційних структурах. 

 7. Якщо співавторами є представники сторонніх організацій, 

експертиза проводиться  у будь-якій з цих організацій за наявності письмової 

згоди організацій на публікацію матеріалів. 



 

8. Директор інституту, що затвердив акт експертизи, голова комісії, а 

також члени експертної  комісії несуть персональну відповідальність за 

зроблений ними висновок. 

 9. На засіданні експертної комісії експерт у присутності всіх членів 

експертної комісії коротко викладає суть роботи, рекомендує або не 

рекомендує ( у випадку, якщо матеріали містять обмеження, викладені у 

вищезгаданих пунктах) до опублікування у відкритому друку, після чого 

експертна комісія приймає рішення. 

 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ АВТОРАМИ НА 

ЕКСПЕРТНУ КОМІСІЮ 

 

1.Матеріали не повинні містити відомостей, які заборонено до 

опублікування документами, що наведено в пункті 5 цього Положення, 

опублікування яких може нашкодити інтересам України. 

2.На засідання експертної комісії подаються всі роботи, результати 

яких одержано в інституті, незалежно від того, відсилаються вони за кордон 

чи будуть опубліковані в Україні. 

3. На засідання експертної комісії автор подає: 

-    статтю або інший вид друкованої роботи – 2 прим. (за підписами 

усіх авторів і керівників відділів); 

- акт експертизи – 2 прим.; 

- якщо матеріали вивозяться за кордон, до них необхідно оформити 

висновок про можливість вивезення матеріалів за кордон  за 

установленою формою; 

- рішення наукового семінару відділу, де виконувалась стаття, про 

можливість її публікації. 

         4. Оформлені матеріали подаються автором секретареві експертної 

комісії, який реєструє їх у журналі реєстрації матеріалів.  

5. Оформлені за установленими вимогами матеріали подаються 

директорові інституту для їх затвердження до відкритого друку. 

 6. У випадку, якщо з’явились сумніви, директор інституту має право 

призначити повторну експертизу поданих матеріалів. 

  

 7. Якщо опублікування матеріалів планується іноземною мовою, 

автори повинні отримати дозвіл директора інституту на переклад і передати 

його разом з матеріалами завідувачу відділу науково-технічної інформації. 

 - Зав. відділу НТІ несе персональну відповідальність за аутентичність 

перекладу тексту на іноземну мову. 

 - Переклад тексту з візою зав. відділу НТІ повертається авторові для 

подачі до експертної комісії. 

 - Матеріали, які відправляються за кордон факсом, електронною 

поштою або через інтернет, оформлюються у відповідності до 

вищеозначених вимог.  



 

 - Співробітники інституту, що переслали матеріали за кордон у різний 

спосіб без дозволу директора інституту несуть персональну відповідальність.  

 

 

Голова експертної комісії 

д.б.н., професор 
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