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РЕЗОЛЮЦІЯ 
V НАУКОВО$ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«НАУКОВА ПЕРІОДИКА: 
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ» 
28 ТРАВНЯ 2015 року, КИЇВ

V Науково�практична конференція «Наукова періодика: традиції

та інновації» припала на двадцятий рік роботи Видавничого до�

му «Академперіодика» НАН України. Ювілеї спонукають до

підбиття підсумків, тож з приємністю мусимо відзначити, що за

час проведення конференцій нами було виконано більшість

пунктів резолюцій попередніх конференцій. Забезпечується

функціонування та оновлення веб�ресурсів ВД «Академперіоди�

ка» НАН України та Науково�видавничої ради НАН України;

напрацьовано необхідний програмний комплекс та створено

уніфіковану модель самостійного веб�ресурсу наукового журна�

лу НАН України, яка передбачає впровадження системи цифро�

вих ідентифікаторів об’єкта DOI; закладено основи створення

перекладацького бюро та вивчення правового забезпечення ро�

боти сучасного наукового періодичного видання, зокрема онов�

лено типовий ліцензійний договір автора з видавцем. Регулярно

виходять та оприлюднюються у мережі Інтернет випуски загаль�

ноакадемічної книжкової серії «Наука України у світовому

інформаційному просторі», присвячені питанням організації

видавничої справи. Розроблено Концепцію формування сег�

мента видавничої продукції Національної академії наук України

в електронному середовищі.

Вітаючи Видавничий дім «Академперіодика» НАН України

з 20�річчям, учасники конференції відзначають професійний

рівень організації та проведення V науково�практичної конфе�

ренції «Наукова періодика: традиції та інновації» та актуальність

запропонованих до обговорення питань. На високу оцінку за�

слуговують науково�методичні матеріали, представлені під час



конференції, зокрема «Методичні рекомендації щодо підготовки рукопису

для подання до видавництва», а також проведені тематичні майстер�класи.

Учасники конференції рекомендують:

1. Взяти до відома оприлюднену доповідачами інформацію щодо кри�

теріїв міжнародних наукометричних баз даних, охорони авторського права

при комерційному розповсюдженні або вільному доступі у мережі Інтернет,

сучасних технологій організації доступу до наукової періодики, публіка�

ційної активності вітчизняних науковців у базі даних Scopus тощо.

2. Просити Науково�видавничу раду НАН України опублікувати підго�

товлені до конференції доповіді у черговому випуску загальноакадемічної

книжкової серії «Наука України у світовому інформаційному просторі» та

розмістити їх на веб�ресурсі Науково�видавничої ради НАН України.

3. Просити ВД «Академперіодика» НАН України розмістити на влас�

ному веб�ресурсі «Методичні рекомендації щодо підготовки рукопису для

подання до видавництва», а також презентації, представлені доповідачами

під час конференції.

4. Підготувати офіційне клопотання до МОН України щодо внесення

змін до вимог до періодичних фахових видань, зокрема у частині оформ�

лення пристатейних списків літератури.

5. Схвалити методичну та практичну роботу, виконану ВД «Академ�

періодика» НАН України спільно з Передплатним агентством «Укрінформ�

наука» щодо впровадження та функціонування системи універсальних

цифрових ідентифікаторів об’єктів DOI. Рекомендувати науковим журна�

лам НАН України виконати необхідні для отримання DOI вимоги для

пришвидшення входження до світових наукометричних баз.

6. Ширше залучати до роботи конфренції фахівців з питань організації

видавничої діяльності з вищих навчальних закладів та наукових установ

іншого підпорядкування.

7. Наступну Науково�практичну конференцію «Наукова періодика:

традиції та інновації» провести у 2016 році, розширивши її програму шля�

хом проведення «круглих столів» і майстер�класів з найважливіших питань

із залученням учасників конференції та фахівців�експертів.
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