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На сьогодні вже можна впевнено говорити про те, що склалась 

гарна традиція оприлюднення матеріалів конференції "Наукова 

періодика: традиції та інновації" у черговому випуску загально-

академічної книжкової серії "Наука України у світовому інфор-

маційному просторі". Отже, цей 15 випуск з серії вміщує допо-

віді, виголошені під час проведення VIII науково-практичної 

конференції "Наукова періодика: традиції та інновації". Захід 

відбувся 8 червня 2018 року в Києві у гостинному конференц-

залі Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН 

України і зібрав понад 80 учасників.

Організовану фахівцями Видавничого дому "Академперіо-

дика" Національної академії наук України за сприяння Нау-

ко во-видавничої ради НАН України конференцію було при-

свячено основним актуальним питанням видавничої справи та 

підвищенню ефективності науково-видавничої діяльності. Ці 

питання є нині актуальними не лише для виданичих осередків 

установ Академії, але й для вітчизняних закладів вищої освіти, 

про що свідчить щорічне зростання їхньої уваги до конферен-

ції та оприлюднених матеріалів.

Від Національної академії наук України учасників конферен-

ції привітав директор Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Бо-

голюбова НАН України, віце-президент НАН України академік 

НАН України А.Г. Загородній. З вітальним словом до учасників 

конференції звернувся голова Науково-видавничої ради НАН 

України академік НАН України Я.С. Яцків.

Цьогорічний регламент роботи конференції передбачав ви-

ділення двох робочих частин. До першої частини увійшли про-

грамні доповіді із загальних питань діяльності наукових жур-

налів. Друга частина — бліц-інформування — була сформована 
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з відповідей на практичні питання, які заздалегідь надіслали учасники 

конференції.

Першу доповідь на конференції на тему "Наукометричні бази даних: 

від системи отримання інформації до інструменту оцінювання наукових 

журналів" виголосила директор Видавничого дому "Академперіодика" 

НАН України О.Г. Вакаренко, окресливши таким чином коло найакту-

альніших питань цьогорічної конференції.

Доповіді учасників конференції у збірнику згруповано за рубриками: 

загальні питання діяльності наукового журналу, правові аспекти видав-

ничої діяльності, сучасні електронні ресурси та розвиток наукової періо-

дики. У доповідях розглянуто стратегії розвитку наукового видання; 

цифрові ідентифікатори DOI як один із чинників поліпшення видимос-

ті наукового журналу; охорону за кордоном авторського права наукових 

пуб лікацій, виданих в Україні; досвід упровадження електронної редак-

ції; стандарти оформлення бібліографічних посилань; реєстрацію та пе-

ре реєстрацію періодичних видань; новий перелік наукових періодичних 

фахових видань України.

На конференції були представлені дві стендові доповіді: "Дослідження 

динаміки публікацій з машинобудування та приладобудування в науко-

вих виданнях України" та "Висвітлення діяльності наукової школи Інсти-

туту надтвердих матеріалів НАН України в біобліографічних і науково-

інформаційних виданнях".

Учасники конференції вирішили просити ВД "Академперіодика" 

НАН України спільно з Центром досліджень інтелектуальної власності 

та трансферу технологій НАН України розробити короткі рекомендації 

щодо застосування ліцензій відкритого доступу.

Ухвалена учасниками конференції резолюція стала підставою для 

звернення до Науково-видавничої ради НАН України з проханням пору-

шити клопотання перед МОН України щодо необхідності проаналізувати 

видання, започатковані на тимчасово окупованих територіях України та 

зареєстровані як вітчизняні, й ініціювати питання щодо скасування їх-

ньої реєстрації в Україні та міжнародних базах даних.


