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Учасники конференції відзначають високий професійний рівень організації та проведення Видавничим домом "Академперіодика" НАН України
VІ Науково-практичної конференції "Наукова періодика: традиції та інновації". Визнаючи незаперечну актуальність запропонованих до обговорення
питань, зокрема використання знака охорони авторського права та застосування ліцензій відкритого доступу, підготовки Інтернет-ресурсів наукових періодичних видань та цифрових ідентифікаторів DOI, можливості інформаційних ресурсів Томсон Рейтер і платформи Web of Science, учасники
конференції постановили:
Схвалити організаційну і науково-методичну роботу ВД "Академперіодика" НАН України, спрямовану на підвищення рівня академічних наукових журналів, у тому числі підготовку "Методичних рекомендацій щодо
присвоєння цифрових ідентифікаторів (DOI) науковим публікаціям".
Взяти до відома оприлюднену доповідачами інформацію щодо практичних аспектів підготовки наукових періодичних видань, визначення інноваційних напрямів, розвитку професійних компетентностей працівників,
співіснування паперової та електронної версій журналів тощо.
Рекомендувати редакційним колегіям та редакціям наукових періодичних видань НАН України:
• отримати міжнародні стандартні коди періодичного видання ISSN на
електронні версії власних видань;
• запроваджувати у практику використання цифрових ідентифікаторів
(DOI) для наукових статей і монографічних видань;
• долучитись до наповнення даними про власне видання загальноукраїнського довідкового ресурсу "Український науковий журнал";
• рекомендувати науковцям — авторам наукових статей — створювати
собі авторські профілі, наприклад ORCID чи ResearcherID;
• зазначати у наукових публікаціях назви наукових тем (грантів), у межах яких виконано відповідне дослідження.
Рекомендувати науковим журналам, які вже користуються системою
цифрових ідентифікаторів (DOI) або планують її впроваджувати, використати у роботі розроблену у ВД "Академперіодика" НАН України програму
Scientific Paper.
Визнати Програму підтримки журналів НАН України ефективним чинником розвитку академічної періодики. Взяти до відома та використання у
роботі нові критерії відбору видань для участі у Програмі, а також нові види
робіт, передбачені в її межах.
Взяти до уваги та використання у роботі рекомендації НАН України та
НВР НАН України щодо видавничої діяльності в умовах російсько-українського конфлікту, а саме:

5

• редакційним колегіям періодичних видань НАН України необхідно вилучити зі свого складу осіб, які працюють на окупованих територіях
у наукових установах країни-агресора;
• науковцям — співробітникам НАН України — утримуватись від участі
у роботі редакційних колегій тих періодичних видань, що перереєстровані
як російські та виходять друком на окупованих територіях;
• не дозволяти у періодичних виданнях НАН України публікувати
матеріали авторів, які подають некоректні відомості про місце роботи
(афіліацію);
• не дозволяти у періодичних виданнях НАН України, передовсім тих,
що включені до Програми підтримки журналів НАН України, друкувати
матеріали російських авторів, присвячені результатам досліджень, виконаних на тимчасово окупованих територіях.
Просити Науково-видавничу раду НАН України опублікувати підготовлені 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.
ВД "Академперіодика" НАН України розмістити на власному вебресурсі "Методичні рекомендації щодо присвоєння цифрових ідентифікаторів (DOI) науковим публікаціям", а також презентації, представлені доповідачами під час конференції.
Звернутись до НВР НАН України з проханням щодо надання обґрунтованого клопотання від НАН України до МОН України стосовно необхідності скасування Переліку наукових фахових видань і переходу до практики
визначення придатності для захистів кваліфікаційних робіт наукових праць,
опублікованих здобувачами. Придатність визначати на підставі моніторингу наукової періодики за допомогою двох ресурсів: "Український науковий
журнал" (http://usj.org.ua) та "Наукова періодика України" (http://www.irbisnbuv.gov.ua).
Ініціювати створення аналітичної групи з метою розроблення проекту "Білої книги наукової періодики України", її змістового наповнення та
суспільного обговорення її ключових положень. До роботи групи залучити:
д-ра філос. наук, проф., головного редактора журналу "Філософська думка"
С.В. Пролеєва; канд. геол. наук, заст. директора з питань наукової та видавничої діяльності ВД "Академперіодика" НАН України А.І. Радченко; д-ра
філос. наук, проф., зав. кафедри філософії Вінницького національного технічного університету, головного редактора журналу "Sententiae" О.І. Хому.
Просити НВР НАН України підтримати цю ініціативу й долучитись до укладання та обговорення проекту "Білої книги наукової періодики України".
Продовжити практику залучення до роботи конференції фахівців з питань організації видавничої діяльності з вищих навчальних закладів та наукових установ іншого підпорядкування.
Наступну Науково-практичну конференцію "Наукова періодика: традиції та інновації" провести у 2017 році.

