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У роботі конференції взяло участь понад 130 осіб: представники Міністерства 
освіти і науки України, Національної академії наук України, вищих навчальних 
закладів, видавці наукових видань, дослідники та бібліотекарі.  

 
Відзначаючи важливість напрацювань конференції щодо вирішення 

актуальних проблем наукової комунікації, поширення результатів наукових 
досліджень, стандартів наукової періодики задля безперешкодного розвитку науки та 
освіти в Україні та інтеграції української академічної спільноти до світової, учасники 
конференції вважають за необхідне: 
 

1. Рекомендувати запровадити низку заходів щодо обговорення оптимізації 
наукової періодики відповідно до досвіду вітчизняних вчених та  нових вимог 
Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації України. 

 
2. Звернути увагу Міністерства освіти та науки України, Національної академії 

наук України, Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації України на 
необхідність оновлення вимог до наукових фахових видань, зокрема, додати 
обов’язкові пункти про наявність сайту журналу та його наповнення, функції 
пошуку та глибокого архіву, обов'язкового рецензування, етичні норми та 
авторське право, складу редколегії та її відповідальності за зміст видання, 
мінімальної кількості тиражу видання – необхідних для включення вітчизняних 
видань до світових наукометричних баз даних.  

 
3. Підтримати ініціативу редакторів вітчизняних наукових видань щодо відмови 

від використання ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 для оформлення списків джерел, на 
користь  міжнародних стандартів бібліографічного опису, що розповсюджені у 
конкретній науковій галузі, задля швидкої інтеграції вітчизняних наукових 
видань у світовий академічний простір. 

 
4. Ініціювати спільне звернення до Кабінету міністрів України українських 

науковців, видавців, бібліотекарів з проханням врегулювати можливість оплати 

закордонних  членських внесків за присвоєння ідентифікаторів digital object 

identifier (DOI), та можливість оформлення Національної передплати 

електронних баз даних. 

 

5. Сприяти росту обізнаності вітчизняних видавців наукової літератури щодо 
переваг дотримання видавничих стандартів (ISSN, наявність англомовної 
версії, сайту видання, DOI) та сприяти здійсненню державного жорсткого 
контролю щодо дотримання цих стандартів. Попередити (через вимоги ДАК до 



фахових видань) про відповідальність видавця (редколегії) за надання списків 
літератури, що містять невірно вказані або неіснуючі джерела. 

 
6. Підтримати ініціативу відкритого Інтернет-доступу до результатів наукових 

досліджень, які проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України із 
впровадженням відповідних вимог до звітних процедур. 
 

7. Сприяти обізнаності українських науковців в галузі авторського права та 
шляхів легального поширення та використання електронного контенту, 
зокрема використання ліцензій Creative Commons, які пропонують гнучкий та 
справедливий підхід до використання об’єктів авторського права у цифровому 
середовищі. Узгодити з Міністерством юстиції України легальність 
використання електронних документів для передачі авторських прав. 

 
8. Сприяти організації та проведенню серії безкоштовних навчальних семінарів з 

питань впровадження видавничих платформ (Open Journal Systems), 
створення сайтів видань, дотримання норм авторського права, оформлення 
заявок на включення видання у бази даних, технічних норм верстки та 
редагування, одержання DOI тощо, які будуть відзняті на відео та розміщені у 
відкритому доступі.  
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