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Україна має значний потенціал щодо збільшення частки своєї присутності у світових інформаційних потоках. Серйозною
проблемою вітчизняного науково-інформаційного середовища
є розпорошеність видавничих інфраструктур, відсутність у державі потужних видавничих концернів чи інших структур, здатних виконувати системну роботу щодо інноваційного розвитку
галузі та інтеграції вітчизняних інформаційних ресурсів у світові бази даних. Україна також потребує власної бази даних, що
підвищить цитування та популяризацію вітчизняної науки. На
її основі можливим буде створення рейтингу публікацій, видавництв, журналів, організацій та окремих науковців.
Рівень інформаційного представлення установ Національної
академії наук України в глобальних комп’ютерних мережах залишається недостатнім. У першу чергу це стосується наших наукових журналів, інших періодичних видань, на чому наголошував
у промові на Загальних зборах президент НАН України академік
НАН України Б.Є. Патон.
На шляху до покращення рівня української наукової періодики необхідно переглянути й уніфікувати стандарти і вимоги
до наукових журналів, враховуючи інтереси держави, видавців
і науковців. На прикладі успішних наукових журналів бачимо
важливість і необхідність використання сучасних інформаційних технологій. Наявність електронної версії повинна стати
обов’язковою умовою існування наукового журналу. Упровадження електронних ресурсів забезпечує значно зручніший,
швидший та якісніший пошук потрібної інформації. Вселяє
оптимізм те, що кількість якісних фахових наукових видань в
Україні поступово зростає.
Учасники відзначили високий організаційний рівень конференції, актуальність піднятих і розглянутих питань, важливість
проведення подібних заходів і майстер-класів, своєчасність
відкриття ВД "Академперіодика" НАН України власного вебресурсу.
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Учасники конференції рекомендують:
1. Взяти до відома інформацію, викладену у доповідях, особливо стосовно організації, уніфікації та забезпечення функціонування електронних
ресурсів наукових періодичних видань.
2. Звернутись до Науково-видавничої ради НАН України з проханням:
– опублікувати виголошені під час конференції доповіді у черговому
випуску загальноакадемічної книжкової серії НАН України "Наука України
у світовому інформаційному просторі";
– розмістити інформацію про конференцію на веб-ресурсі Наукововидавничої ради НАН України;
– ініціювати звернення до Президії НАН України щодо відновлення фінансування розсилання академічних періодичних видань за системою Міжнародного книгообміну;
– розглянути можливість організації перекладацького бюро у ВД "Академперіодика" НАН України.
3. Продовжити практику проведення під час конференції майстер-класів з актуальних питань, що виникають під час підготовки академічних видань, зокрема, майстер-класів з редагування україномовних текстів з різних
галузей науки.
4. Підтримати ініціативу ВД "Академперіодика" НАН України щодо організації корпоративного веб-ресурсу як основи для зберігання електронних версій наукових журналів, представлення їхніх архівів у мережі Інтернет, представлення інформації про актуальні номери, з можливістю надання версій для електронної передплати.
5. Підтримати ініціативу передплатного агентства "Укрінформнаука" з
проведення передплатної кампанії на періодичні видання Академій наук –
членів Міжнародної асоціації академій наук, передовсім щодо організації
передплати електронних версій періодичних видань НАН України.
6. Провести наступну науково-практичну конференцію у 2014 році, розширивши її програму за рахунок проведення консультативно-методичних
заходів.
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