
Видавничий дім «Інтернаука» та Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) 

запрошують взяти участь у 

Міжнародному науковому семінарі  

«Українські наукові видання: сучасний стан та перспективи розвитку» 

(Україна, м.Київ, Фрометівська, 2)  

«28» вересня 2018 року 

 

Про захід: 

На міжнародному науковому семінарі "Наукові видання України: 
сучасний стан та перспективи розвитку" будуть розглянуті проблемні 
питання у діяльності наукових видань, особливості впровадження 
Наказу МОН № 32 "Про порядок формування Переліку наукових 
фахових видань України", український індекс наукового цитування, 
плагіат та боротьба з ним, практичні аспекти присвоєння DOI тощо.  

На засіданні семінару, вперше в Україні, виступить представник 
Реєстраційного агентства Crossref Рейчел Ламмі. 

Для участі у заході запрошуються: головні редактори та члени 

редакційних колегій наукових видань, фахівці науково-видавничої 
справи, представники науково-дослідних установ та закладів вищої 

освіти, співробітники наукових бібліотек та репозитаріїв. 

Учасники заходу можуть заздалегідь надіслати питання, відповіді 

на які вони отримають на семінарі! 

Організатори: 

1. Видавничий дім "Інтернаука"  
(офіційний партнер Crossref зі статусом Sponsoring Member). 
2. Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) 
(найбільший недержавний ВНЗ України). 

 
Робочі мови: 

Українська, англійська (забезпечується переклад). 

Для участі необхідно: 

1. Зареєструватися на веб-сайті Видавничого дому «Інтернаука». 

2. Cплатити організаційний внесок (450,00 грн.* для кожного учасника) 

та  надіслати інформацію про сплату організаційного внеску на адресу: 
editor@inter-nauka.com 
*Для організацій, які мають договір на присвоєння DOI з Видавничим домом 

"Інтернаука" передбачена знижка 50%. 

 

Способи оплати: 
1. Банківський переказ (для сплати з рахунку юридичної особи- 

надається договір та акт виконаних робіт). 

 2. Платіжні картки Visa/MasterCard. 

 

 Контакти: 

Web: https://www.inter-nauka.com/seminar2018/ 

E-mail: editor@inter-nauka.com 

Телефон: +38(044) 222-5889; +38(067) 401-8435 

Усім організаціям, представники яких візьмуть участь у 
заході, будуть запропоновані спеціальні умови присвоєння 

DOI та підключення до системи перевірки на плагіат 
StrikePlagiarism.com 

 

 

https://www.crossref.org/people/rachael-lammey/
http://inter-nauka.com/
http://maup.com.ua/
mailto:editor@inter-nauka.com
https://www.inter-nauka.com/seminar2018/


 
 

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО СЕМІНАРУ (попередня) 
«НАУКОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

28 вересня 2018 року, м.Київ, вул. Фрометівська, 2 (Конференц-зала МАУП) 

09:30 – 10:00  
Реєстрація учасників 

10:00 – 10:30  
Відкриття наукового семінару 

10:30-11:30  
Особливості впровадження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Наказ 

МОН України №32 від 15.01.2018) (Представник МОН України) 

11:30–11:45  
Досвід просування вітчизняних видань у міжнародні наукометричні бази (Чаплай Ірина 

Віталіївна, Виконавчий директор Президії Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління) 

11:45 – 12:00  
Хижацькі наукові видання та боротьба з ними (Зубченко Надія Ігорівна, Завідувач сектору інформетрії та 

сприяння публікаційній активності науковців Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська 
юридична академія») 

12:00–12:15  
Функціонування наукових видань у Польші: проблемний аналіз (Радченко Олександр Віталійович, 

Головний редактор журналу World of Politics, Society, geography: Scientific journal of Pomeranian University in 
Słupsk  

12:15–12:30  
Потенціал судової експертизи для виявлення неправомірних запозичень у наукових творах  

(Федоренко Владислав Леонідович, Директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань 
інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, д.ю.н.) 

12:30 – 13:30 
 Перерва, кава-брейк 

13:30–14:00  
Національний депозитарій-універсальний ресурс доступу до академічних текстів   

(Чмир Олена Сергіївна, Завідувач відділом ДНУ УкрІНТЕІ, д.е.н., професор) 

14:00-14:15  
 Міжнародний реєстр вчених ORCID та використання його науковими виданнями  

(Габріела Мехіас, Представник ORCID) 

14:15-14:30  
Впровадження DOI для наукових видань України  

(Золковер Андрій Олександрович, Голова Редакційої ради Видавничого дому "Інтернаука") 

14:30-15:20  
DOI у сучасній науковій комунікації та сервіси Crossref  

(Рейчел Ламмі, Директор департаменту розвитку Реєстраційного агентства Crossref) 

15:20-15:40  
Платформа OJS: короткий огляд та способи інтеграції з сервісами Crossref  

(Безшейко Віталій, Розробник в проекті Public Knowledge Project) 

15:40-16:00  
Узгодження умов підписання договорів про присвоєння DOI на 2019 рік 

16:00-16:30  
Підведення підсумків наукового семінару, прийняття резолюції 

 


