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1. Загальні положення
1.1 Інструкція експертної оцінки наукових публікацій на предмет наявності в них
інформації з обмеженим доступом (далі – Інструкція) передбачає порядок оцінки
наукових публікацій від імені Сумського державного університету (далі – університет) на
предмет наявності в них інформації з обмеженим доступом.
1.2 До інформації з обмеженим доступом відноситься інформація, право доступу до
якої обмежено відповідно до законодавства України.
1.3. Перевірка наукових публікацій авторів, які є представниками університету на
предмет наявності в них інформації з обмеженим доступом проводиться для всіх видів
наукових публікацій, серед яких основні: тези доповіді, наукова доповідь, стаття, розділ
монографії, монографія.
1.4. Вимоги Інструкції є обов’язковими для кожного структурного підрозділу,
наукового, науково-педагогічного співробітника університету та осіб що навчаються.
1.5. Інструкція є складовою нормативної бази системи управління якістю діяльності
університету.
Нормативні посилання
Інструкція розроблена відповідно до наступних нормативних документів:
- Закону України «Про державну таємницю» із змінами;
- Наказ Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440 «Про затвердження Зводу
відомостей, що становить державну таємницю» із змінами;
- «Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»,
затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 18.12.2013р. № 939;
- інших відповідних документів.
2.

3. Вимоги до матеріалів наукових публікацій
3.1. Матеріали наукових публікацій, які підпадають під дії статей Зводу відомостей,
що становлять державну таємницю (далі – ЗВДТ), заборонено до відкритої публікації.
3.2. Матеріали наукових публікацій, які потенційно можуть містити інформацію, яка
підпадає під дію статтей ЗВДТ повинні обов’язково проходити експертну оцінку на наявність
інформації з обмеженим доступом. До інформації, яка потенційно може міститися в

МOH України
СумДУ

Інструкція з експертної оцінки наукових публікацій на
предмет наявності в них інформації з обмеженим доступом

Стор. 2
Версія 01

наукових публікаціях з обмеженим доступом, належать, відомості, які містяться у ЗВДТ,
серед них зокрема наступні:
- відомості про рецептуру або технологію виробництва матеріалів військового
призначення;
- відомості за окремими показниками про повний рецептурний склад,
особливості технології виготовлення піроксилінових (балістичних, сферичних
чи інших) порохів (боєприпасів), що виготовляються для військового озброєння;
- відомості за окремими показниками про мету, напрям, науково-технічні ідеї,
результати,
можливість
застосування
(реалізації)
фундаментальних
пошукових прикладних наукових досліджень, спрямованих на підвищення
обороноздатності держави;
- відомості за окремими показниками про відкриття, винаходи, науково-технічні
рішення, які можуть бути використані для потреб оборони держави і мають
принципове значення для розробки нових видів озброєння чи військової техніки;
- відомості за окремими показниками про досягнення науки і техніки, напрями
дослідження, результати науково-дослідних або дослідно-конструкторських
робіт, що дають змогу вдосконалювати озброєння чи військову техніку для
потреб оборони;
- відомості про результати наукових досліджень або розроблень щодо
створення або модернізації комплектувальних виробів зразків озброєння чи
військової техніки, які покращують технічні характеристики цих зразків;
- відомості за окремими показниками про результати науково-дослідних
(дослідно-конструкторських) робіт, пов’язаних з розвитком, підготовкою,
застосуванням, забезпеченням при виконанні бойових завдань військових
формувань, використанням перспективних систем (зразків озброєння,
військової техніки);
- відомості про нові технології створення (модернізації) зразків озброєння
(військової техніки) для потреб оборони, що спрямовані на поліпшення їх
бойових можливостей або конструкторських (експлуатаційних) характеристик;
- відомості про довгострокові прогнози напрямків розвитку озброєння чи
військової техніки;
- відомості
про
тактико-технічні
характеристики,
склад,
алгоритм
функціонування, результати випробувань зразків (систем, комплексів або
складових цих зразків) озброєння чи військової техніки або боєприпасів, які
перебувають (плануються) в експлуатації (на зберіганні) у військах, витік яких
створює загрозу національним інтересам і безпеці;
- відомості щодо найменування і кількості продукції (робіт, послуг) оборонного
призначення, а також обсягу фінансових ресурсів, необхідного для їх
постачання за кожним з напрямків державного оборонного замовлення;
- відомості за сукупністю всіх показників про виробничі потужності, обсяги,
технологію виробництва, матеріалів, які передбачається використовувати для
виготовлення
озброєння
(боєприпасів,
військової
техніки,
спеціальних
комплектувальних виробів до них);
- відомості про потреби, обсяги заготівлі донорської крові або її компонентів на
особливий період: за окремими показниками у цілому щодо: Міністерства
охорони здоров’я. ЗС: за сукупністю показників у цілому щодо: Ради міністрів
АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних
адміністрацій;
- відомості за сукупністю всіх показників про науково-технічні ідеї, плани,
результати застосування фундаментальних, прикладних наукових досліджень
(дослідно-конструкторських) робіт з питань мобілізаційної підготовки та
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мобілізації галузей національної економіки;
відомості за окремими показниками про місця зберігання, норми накопичення,
фактичну наявність резервних фондів громадських коштів, що призначені для
задоволення потреб ЗС, інших військових формувань, національної економіки,
населення в особливий період у цілому щодо: територіального управління або
структурної одиниці НБ;
відомості за окремими показниками про місце розташування, призначення,
потужність об’єктів телекомунікацій теле- комунікаційних мереж загального
користування, об’єктів поштового зв’язку мережі поштового зв’язку, що
належать до мобілізаційних потужностей;
відомості за окремими показниками про трасу проходження, потужність ліній
зв’язку, які проходять через об’єкти теле- комунікацій телекомунікаційних
мереж
загального
користування,
що
належить
до
мобілізаційних
потужностей;
відомості за сукупністю всіх складових показників про баланс електричної
потужності, баланс електроенергії систем живлення об’єктів оборонного
значення (крім військових) та засобів управління енергетикою за умов воєнного
стану;
відомості за окремими показниками про системи (схеми) трас зовнішнього
постачання електричної і теплової енергії, газопроводів, призначених для
живлення підприємств, установ, організацій, які виробляють озброєння
(боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них,
спеціальні технічні засоби, спеціальну техніку);
відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або
підземних резервних джерел водо забезпечення;
відомості за сукупністю всіх показників про розташування (у прив’язці до назви
та зображення населеного пункту, місцевості, річки, водоймища, будівлі
тощо), потужність підземних сховищ нафти (газу) в цілому щодо України;
відомості в цілому щодо України про балансові запаси в її надрах: корисних
копалин окремо щодо: алмазів, берилію, золота, п’єзооптичної сировини, літію,
ніобію, танталу, титану, цирконію, скандію, платини, іридію, осмію, паладію;
розсіяних елементів (разом із запасами тих кольорових або рідкісних чи
благородних металів, у рудах яких ці елементи присутні) окремо щодо: галію,
ганію, індію, кадмію, ренію, рубідію, селену, талію, телуру, цезію;
відомості про перспективи розвідки або видобутку корисних копалин в цілому
щодо України, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці;
відомості за окремими показниками про мету, напрями, науково-технічні ідеї,
результати,
можливість
застосування
(реалізації)
фундаментальних
(пошукових, прикладних) наукових досліджень, що мають важливе оборонне чи
економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну
діяльність та національну безпеку України;
відомості за окремими показниками про результати наукових, науководослідних (дослідно-конструкторських) та проектних робіт у галузі
дослідження (використання) космічного простору, на базі яких можуть бути
створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та
технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи екологічне значення
або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну
безпеку України;
відомості за окремими показниками про результати наукових, науководослідних, дослідно-конструкторських,
проектних робіт
зі
створення
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високоенергетичних матеріалів, зарядів, боєприпасів, ракетних двигунів на
основі твердого ракетного палива, створення технологій та потужностей у
галузі виробництва та утилізації ракетної техніки, її складових частин,
високоенергетичних матеріалів та виробів, боєприпасів витік яких створює
загрозу національним інтересам і безпеці;
відомості за окремими показниками про результати наукових, науководослідних, (дослідно-конструкторських) або проектних робіт у галузі
створення чи забезпечення функціонування в умовах завад апаратури
користувачів супутникових систем координатно-часового та навігаційного
забезпечення, на базі яких можуть бути створені нові види продукції чи
прогресивні технології, що мають важливе оборонне чи економічне значення
або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну
безпеку України;
відомості за окремими показниками про результати наукових, науководослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт зі створення систем
управління космічних ракет-носіїв військового призначення (балістичних ракет
чи космічних апаратів військового призначення), витік яких створює загрозу
національним інтересам і безпеці;
відомості за окремими показниками про результати наукових, науководослідних, дослідно-конструкторських,
проектних робіт
зі
створення
(модернізації або гарантійного нагляду чи авторського супроводження):
бойових ракетних комплексів або їх складових частин; головних частин
ракетного або ракетно-реактивного озброєння; ракетних двигунів або їх
складових частин; космічних апаратів або їх складових частин; космічних
систем або їх складових частин; космічних ракетних комплексів або їх
складових частин; космічних ракет-носіїв або їх складових частин; ракетного
палива або його компонентів; керованих або некерованих авіаційних бомб;
відомості за окремими показниками про результати наукових, науководослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт у галузі створення
керованих засобів ураження або їх складових частин (авіаційних засобів
ураження
класу
“повітря-повітря”
або
класу
“повітря-поверхня”;
протитанкових керованих ракет; протитанкових ракетних комплексів; мінноторпедної зброї, зенітних ракет малої та середньої дальності; комплексів
автоматичного контролю та технічного обслуговування керованих засобів
ураження);
відповідно (до офіційного повідомлення) про досягнуті домовленості щодо
спільного виробництва чи поставки товарів військового призначення або
подвійного використання в рамках конкретного зовнішньоекономічного
контракту, якщо за взаємною домовленістю сторін вони не підлягають
розголошенню, а їх розголошення створює загрозу національним інтересам і
безпеці.

У разі виявлення такої інформації відкрита публікація матеріалів заборонена.
3.3. В інших випадках перевірка на предмет наявності в наукових публікаціях не є
обов’язковою та проводиться у разі необхідності.
3.4. Кожен автор наукової публікації від імені Сумського державного університету
несе персональну відповідальність за дотримання вимог даної Інструкції згідно з чинним
законодавством України.
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4. Порядок попередньої перевірки наукових публікацій
4.1. Експертна комісія з питань таємниць, створюється наказом ректора і
функціонує у встановленому порядку.
4.2. Процедура перевірки Експертною комісією з питань таємниць наукових
публікацій на наявність в них інформації з обмеженим доступом наступна:
- автор(и) наукової публікації подає до Центру науково-технічної та економічної
інформації для реєстрації один примірник матеріалів, що плануються до опублікування.
Авторську довідку та два примірники Акту експертизи;
- після реєстрації, автор(и) наукової публікації подає експертній комісії для
проведення експертизи примірник матеріалів, що плануються до опублікування, та два
примірника Акту експертизи;
- після проведення експертизної перевірки Акт експертизи реєструються в режимномобілізаційному відділі, після чого один його примірник надається автору(ам) для
подальшого використання.

Відповідальний за розробку
Інструкції
Начальник ЦНТЕІ

С.М. Гудков

ПОГОДЖЕНО
Проректор з наукової роботи

А.М. Чорноус

Начальник юридичного відділу

О.М. Кузікова

Начальник режимномобілізаційного відділу

М.І. Шелестюк

