РЕЗОЛЮЦІЯ
ІХ науково-практичної конференції
«Наукова періодика: традиції та інновації»
5 червня 2019 року, Київ

Заслухавши актуальні доповіді про сучасний стан наукового журналу,
його створення та обов’язкові атрибути; про видавничу діяльність і публікаційну активність вітчизняних наукових установ; про перспективність відкритого доступу в Україні, його правове регулювання та охорону авторського права; про системи ідентифікації наукових публікацій, авторів, наукових
установ та обговоривши ці питання під час дискусії, учасники конференції
постановили:
1. Взяти до відома виголошені на конференції доповіді, роз’яснення та
практичні рекомендації, зокрема роздані учасникам конференції «Методичні рекомендації щодо впровадження цифрових ідентифікаторів у видавничий процес для періодичних видань Національної академії наук України».
2. Наукова спільнота, представлена на конференції працівниками редакційних колегій та редакцій наукових періодичних видань наукових установ
і закладів вищої освіти, висловлює глибоку стурбованість спробами певних
політичних сил унести зміни або й взагалі скасувати Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», що має набути
чинності 16 липня 2019 року.
3. Схвалити ініціативу щодо створення спільної видавничої платформи і
типової електронної редакції періодичного видання НАН України відповідно
до рівня сучасної світової наукової комунікації. Просити Науково-видавничу раду НАН України та ВД «Академперіодика» НАН України організувати
роботу з розробки та впровадження типової електронної редакції у практику діяльності видавничих підрозділів наукових установ НАН України.
4. Просити Науково-видавничу раду НАН України:
спільно з ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» ініціювати звернення до Міністерства юстиції України стосовно реєстрації електронних періодичних видань та оновлюваних мережевих ресурсів з метою
захисту інформаційного простору України та підвищення рівня інформаційної безпеки держави;
дозволити опублікувати підготовлені до конференції доповіді, інформаційні повідомлення та представлений на конференції наочний матеріал
у черговому випуску загальноакадемічної книжкової серії «Наука України у
світовому інформаційному просторі» та розмістити їх на вебресурсі Науково-видавничої ради НАН України;
переглянути вимоги Програми підтримки журналів НАН України з метою увідповіднення їх із чинним законодавством України та світовими вимогами до наукових фахових періодичних видань.


5. Просити ВД «Академперіодика» НАН України:
розмістити на власному вебресурсі представлені на конференції презентації та роз’яснення щодо найактуальніших питань;
організувати семінар для співробітників редакцій наукових академічних
журналів щодо застосування нового правопису восени поточного року.
6. Схвалити роботу ВД «Академперіодика» НАН України з інформування співробітників НАН України стосовно охорони авторського права і застосування ліцензій відкритого доступу у видавничій діяльності наукових
видань, а також із підготовки та видання «Методичних рекомендацій щодо
впровадження цифрових ідентифікаторів у видавничий процес для періодичних видань Національної академії наук України».
7. Наступну науково-практичну конференцію «Наукова періодика: традиції та інновації» провести у 2020 році.

