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РЕЗОЛЮЦІЯ 

IV науково-практичної конференції 

"Наукова періодика: традиції та інновації"

13 червня 2013 року, Київ

Україна має значний потенціал щодо збільшення частки сво-

єї присутності у світових інформаційних потоках. Серйозною 

проблемою вітчизняного науково-інформаційного середовища 

є розпорошеність видавничих інфраструктур, відсутність у дер-

жаві потужних видавничих концернів чи інших структур, здат-

них виконувати системну роботу щодо інноваційного розвитку 

галузі та інтеграції вітчизняних інформаційних ресурсів у світо-

ві бази даних. Україна також потребує власної бази даних, що 

підвищить цитування та популяризацію вітчизняної науки. На 

її основі можливим буде створення рейтингу публікацій, видав-

ництв, журналів, організацій та окремих науковців.

Рівень інформаційного представлення установ Національної 

академії наук України в глобальних комп’ютерних мережах зали-

шається недостатнім. У першу чергу це стосується наших науко-

вих журналів, інших періодичних видань, на чому наголошував 

у промові на Загальних зборах президент НАН України академік 

НАН України Б.Є. Патон.

На шляху до покращення рівня української наукової періо-

дики необхідно переглянути й уніфікувати стандарти і вимоги 

до наукових журналів, враховуючи інтереси держави, видавців 

і науковців. На прикладі успішних наукових журналів бачимо 

важливість і необхідність використання сучасних інформацій-

них технологій. Наявність електронної версії повинна стати 

обов’язковою умовою існування наукового журналу. Упровад-

ження електронних ресурсів забезпечує значно зручніший, 

швидший та якісніший пошук потрібної інформації. Вселяє 

оптимізм те, що кількість якісних фахових наукових видань в 

Україні поступово зростає.

Учасники відзначили високий організаційний рівень конфе-

ренції, актуальність піднятих і розглянутих питань, важливість 

проведення подібних заходів і майстер-класів, своєчасність 

відкриття ВД "Академперіодика" НАН України власного веб-

ресурсу.
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Учасники конференції рекомендують:

1. Взяти до відома інформацію, викладену у доповідях, особливо сто-

совно організації, уніфікації та забезпечення функціонування електронних 

ресурсів наукових періодичних видань.

2. Звернутись до Науково-видавничої ради НАН України з проханням:

– опублікувати виголошені під час конференції доповіді у черговому 

випуску загальноакадемічної книжкової серії НАН України "Наука України 

у світовому інформаційному просторі";

– розмістити інформацію про конференцію на веб-ресурсі Науково-

видавничої ради НАН України;

– ініціювати звернення до Президії НАН України щодо відновлення фі-

нансування розсилання академічних періодичних видань за системою Між-

народного книгообміну;

– розглянути можливість організації перекладацького бюро у ВД "Ака-

демперіодика" НАН України.

3. Продовжити практику проведення під час конференції майстер-кла-

сів з актуальних питань, що виникають під час підготовки академічних ви-

дань, зокрема, майстер-класів з редагування україномовних текстів з різних 

галузей науки.

4. Підтримати ініціативу ВД "Академперіодика" НАН України щодо ор-

ганізації корпоративного веб-ресурсу як основи для зберігання електрон-

них версій наукових журналів, представлення їхніх архівів у мережі Інтер-

нет, представлення інформації про актуальні номери, з можливістю надан-

ня версій для електронної передплати.

5. Підтримати ініціативу передплатного агентства "Укрінформнаука" з 

проведення передплатної кампанії на періодичні видання Академій наук – 

членів Міжнародної асоціації академій наук, передовсім щодо організації 

передплати електронних версій періодичних видань НАН України.

6. Провести наступну науково-практичну конференцію у 2014 році, роз-

ширивши її програму за рахунок проведення консультативно-методичних 

заходів.


