
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

Про затвердження тематики 
прикладних наукових досліджень
на 2023 рік

Відповідно до пункту 6 Порядку формування тематики наукових 
досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що 
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13, з метою 
виконання завдань, визначених підпунктом 25 пункту 4 Положення про 
Держкомтелерадіо, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 13.08.2022 № 34, в частині проведенням наукових досліджень у сфері 
засобів масової інформації та інформаційно-бібліографічної діяльності та 
враховуючи рішення Науково-технічної ради з питань видавничої справи при 
Держкомтелерадіо від 30.11.2022 
НАКАЗУЮ:

1. Здійснити коригування тематики прикладних наукових досліджень 
у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-
бібліографічної діяльності Держкомтелерадіо на 2022-2024 роки, 
затвердженої наказом Держкомтелерадіо від 11.10.2021 № 468, затвердивши 
тематику прикладних наукових досліджень, що виконуватимуться ДНУ 
«Книжкова палата України імені Івана Федорова» та ДНУ «Енциклопедичне 
видавництво» у 2023 році за бюджетною програмою 3802020 «Наукова і 
науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, 
книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності» 
(додається). 

2.  В. о. директора Державної наукової установи «Книжкова палата 
України імені Івана Федорова» Сенченку М.І., в. о. директора Державної 
наукової установи «Енциклопедичне видавництво» Киридон А.М., 
забезпечити виконання прикладних наукових досліджень.



3. Фінансово-економічному управлінню (Мураховська А.А.) 
забезпечити фінансування прикладних наукових досліджень за бюджетною 
програмою 3802020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів 
масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної 
діяльності» у 2023 році. 

4. Управлінню з питань доступу до інформації та підтримки медіа           
(Недяк Ю.О.) здійснювати контроль за станом виконання прикладних 
наукових досліджень.

5. Сектору консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ             
(Божко С.М.) оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті 
Держкомтелерадіо.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови  Червака Б.О.

Голова 

підпис

Олег НАЛИВАЙКО



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Додаток
до наказу Держкомтелерадіо

Тематика прикладних наукових досліджень на 2023 рік,
що виконуватимуться за бюджетною програмою 3802020 «Наукова і науково-технічна діяльність

 у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності» 
 

№
з/п

Найменування теми, 
виконавець

Термін 
виконання

Очікувані результати Де будуть впроваджені 
(використані) наукові 

результати
1 2 3 4 5

1.
ТЕМА 1: 

Розроблення  і  комплексний 
аналіз адміністративних даних 
випуску України у 2022-2023 
рр. та формування 
електронних довідково-
інформаційних ресурсів.

 ДНУ «Книжкова палата 
України  імені Івана 
Федорова» 

2023р.

Адміністративні дані про випуск видавничої 
продукції за попередній рік; оперативні дані та 
прогноз випуску книжкових видань, узагальнені 
дані про надходження обов’язкових примірників 
видань у поточному році; електронні довідково-
інформаційні ресурси: бази даних нормативних 
документів, українських і зарубіжних джерел 
масової інформації, друкованих ЗМІ, 
користувачів систем ISBN, ISMN, ISSN 
електронні інформаційні масиви: перевірки 
національних стандартів, змін та доповнень до 
УДК, наукових статей до довідника «Календар 
знаменних і пам’ятних дат», помилкових ISBN, 
ISMN; ISSN аналітичні огляди за темою 
дослідження; науковий звіт.

Результати за темою 
будуть використані: 
Державним комітетом 
телебачення і 
радіомовлення України, 
Державною службою 
статистики України, 
іншими органами 
виконавчої влади, 
суб'єктами видавничої 
справи, бібліотеками, 
інформаційними 
центрами, науковими 
установами, профільними 
навчальними закладами 
тощо, організаціями в 
галузі ЗМІ та 
національної безпеки 
України, статистичної 
діяльності, 
міжнародними 
організаціями.
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2. ТЕМА 2: 
Розроблення баз даних 
поточної державної 
бібліографії України 2022-
2023 рр. та ретроспективного 
фонду 1920-х, 1970-х рр.

 ДНУ «Книжкова палата 
України  імені Івана 
Федорова» 

2023р. Бази даних електронних каталогів усіх видів 
неперіодичних 2023 р. і періодичних (газети 
2022 р., журнали, бюлетені та збірники 2023 р.) 
видань; державної бібліографії книжкових 
видань, журнальних та газетних статей, рецензій 
за 2023 р., нотних, картографічних і 
образотворчих видань за 2022 р.; ретроспективні 
бази даних образотворчих видань 1956 р., 
загальнодержавних і обласних газет 1962 р., 
періодичних (крім газет) та продовжуваних 
видань 1965 р., "Письменники доби становлення 
української державності: періодичні (крім газет) і 
продовжувані видання 1922 р."; аналітичні огляди 
до тематичних колекцій образотворчих плакатів 
1917—1955 рр. та "Друковані видання України 
1970-х рр.: тематичні та змістовні пріоритети"; 
актуалізована база даних газет 1928 р. та зведені 
бібліографічні бази даних; аналітичні огляди на 
основі бібліометричного аналізу баз даних 
державної бібліографії книг та журнальних 
статей за 2022 р.

Результати за темою 
будуть використані: 
Державним комітетом 
телебачення і 
радіомовлення України, 
суб'єктами видавничої 
справи, бібліотеками, 
науковими установами, 
профільними 
навчальними закладами 
тощо, дослідниками у 
галузі видавничої справи 
та літературознавства.
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3. ТЕМА:
 «Розроблення концепції 
просування мультимедійної 
«Великої української 
енциклопедії» в контексті 
іміджевих запитів 
Української держави» 

ДНУ «Енциклопедичне 
видавництво»

2023р. Підготовка оригіналів-макетів томів «Великої 
української енциклопедії» як україноцентричного 
інтелектуального інформаційного продукту, який 
в умовах агресії Російської Федерації є ресурсом 
інформаційної війни проти РФ. Забезпечення 
функціонування портальної версії «Великої 
української енциклопедії» – першої за доби 
незалежності національної універсальної 
енциклопедії. Використання широких 
можливостей мультимедійного порталу е-ВУЕ 
для розміщення відео-, аудіо, фотоматеріалів, 
підвищення привабливості й затребуваності для 
читачів її контенту. Виконання Указів 
Президента України від 02.01.2013 № 1/2013 
«Про Велику українську енциклопедію» та від 
12.01.2015 № 7/2015 «Питання підготовки та 
видання Великої української енциклопедії», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 
27.03.2013 № 172-р «Про заходи щодо виконання 
Указу Президента України від 02.01.2013 № 1 
«Про Велику українську енциклопедію»; Указу 
Президента України від 14.09.2020 № 
392/2020 «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 
року «Про Стратегію національної безпеки 
України» в частині протистояння гуманітарній 
агресії, розвитку української культури як основи 
консолідації української нації та зміцнення її 
ідентичності.

Результати за темою 
будуть використані: 
Державним комітетом 
телебачення і 
радіомовлення України, 
органами виконавчої 
влади, науковими 
установами, закладами 
вищої освіти тощо.


