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Важливим завданням Національної академії наук України та одним із
пріоритетних напрямів її діяльності щодо покращення іміджу української
науки є представлення наукових здобутків Академії у вигляді видавничої
продукції.
Сьогодні перед українською академічною науковою періодикою
постають завдання, пов’язані з упровадженням новітніх комп’ютерних технологій, видавничих систем, використанням можливостей світових наукометричних баз, поліпшенням якості редагування та поліграфічного оформлення наукових журналів і збірників, що є необхідним для підготовки та
випуску високоякісної наукової періодики.
Учасники конференції рекомендують:
1. Звернутись до керівництва Національної академії наук України з
проханням:
• підтримати ініціативу Книжкової палати України імені Івана Федорова щодо створення на її базі національного центру ISSN в Україні,
надіславши відповідного листа до Кабінету Міністрів України;
• не припиняти надання доступу до повнотекстової частини наукометричної бази даних SCOPUS для наукових установ НАН України.
2. Звернутись до Науково-видавничої ради НАН України з проханням:
• опублікувати виголошені під час конференції доповіді у черговому
випуску книжкової серії НАН України "Наука України у світовому
інформаційному просторі";
• розмістити представлені доповідачами конференції наочні матеріали
(презентації) на веб-ресурсі Науково-видавничої ради НАН України;
• підготувати офіційне клопотання до установи – правонаступниці
Вищої атестаційної комісії України щодо внесення змін до вимог до
періодичних фахових видань, зокрема у частині оформлення пристатейних списків літератури;
• опрацювати питання щодо надання журналам НАН України можливості користування індексом DOI (міжнародним ідентифікатором
об’єктів, а саме електронних видань та/або їх частин) під егідою одного академічного видавця – ВД "Академперіодика" НАН України.
3. Підтримати ініціативу передплатного агентства "Укрінформнаука" з
проведення передплатної кампанії на періодичні видання Академій наук –
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членів Міжнародної асоціації академій наук, а також стосовно організації
передплати електронних версій періодичних видань НАН України.
4. Підтримати ініціативу ВД "Академперіодика" НАН України та Групи
науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України
щодо розробки основних засад типового представлення періодичних
академічних видань в електронному середовищі.
5. Активізувати роботу редакцій зі створення та актуалізації електронних ресурсів періодичних видань НАН України, формування англомовних
електронних журналів (додатків до друкованих видань або відповідних
дайджестів).
6. Редакціям у робочому порядку опрацювати спільно з Групою науковометодичного забезпечення видавничої діяльності НАН України таке питання:
• оформлення звітної документації щодо випуску періодичних видань
НАН України за формою № 1-В (піврічна) "Звіт про випуск продукції
друкованих засобів масової інформації" на вимогу Книжкової палати
України імені Івана Федорова. При цьому врахувати, що ВД "Академперіодика" НАН України як видавець звітує за випущені ним
журнали, а інші редакції звітують самостійно;
• використання ліцензійних договорів між авторами і редакцією;
• уніфікації анкет рецензентів наукових статей у жірналах НАН
України;
• уніфікації оформлення коротких повідомлень, що їх публікують
журнали НАН України.
7. Відмітивши високий рівень організації, актуальність представлених
на замовлення організатора конференції доповідей з найважливіших питань і результативну роботу конференції, визнати тему конференції "Наукова періодика: традиції та інновації" оптимальною та провести наступну
наково-практичну конференцію у 2012 році.
8. Проводити у межах конфренції школи-семінари та "круглі столи" з
найважливіших питань із залученням учасників конференції та авторитетних фахівців-експертів з профільних вітчизняних і закордонних установ.

