РЕЗОЛЮЦІЯ
VІІ науково-практичної конференції
"Наукова періодика: традиції та інновації"
14 червня 2017 року, Київ

Виголошені доповіді та дискусія під час VІІ науково-практичної конференції "Наукова періодика: традиції та інновації" засвідчили необхідність
формування видавничої стратегії НАН України як необхідної умови існування наукового журналу у сучасному інформаційному просторі. Причини
неналежного рівня представлення академічної періодики полягають у тому,
що редакційні колегії не повністю усвідомлюють усю важливість підготовки видань відповідно до критеріїв і стандартів міжнародних баз даних,
необхідність дотримання їхніх вимог для урахування у глобальних індексах
цитування. Велика загальна кількість наукових періодичних видань розпорошує сили науковців — авторів, рецензентів, членів редколегій, редакцій,
які не в змозі забезпечувати постійно високий науковий рівень, наповнювати портфелі видань, не кажучи про створення та підтримку англомовного
веб-ресурсу та виконання інших формальних вимог баз даних. На сьогодні
на одне академічне періодичне видання припадає 46 наукових працівників.
Активізація роботи з метою досягнення "видимості" та "цитованості" академічних видань — стратегічне завдання редакційних колегій і постійна копітка праця редакцій.
Обговоривши важливі питання перспектив входження академічних наукових видань до наукометричних баз даних, укладання договорів між працівниками та науковими установами, а також із видавництвами, підвищення публікаційної активності, дотримання норм авторського права, учасники конференції постановили:
1. Схвалити організаційну і науково-методичну роботу Видавничого дому "Академперіодика" НАН України, спрямовану на підвищення рівня академічних наукових журналів.
2. Взяти до відома виголошені на конференції доповіді та інформаційні повідомлення, а також практичні рекомендації, надані під час майстеркласів, зокрема стосовно оновлення вимог до наукових фахових видань,
використання традиційних ідентифікаторів наукових видань, технічних правил верстки наукового журналу, використання додаткових сервісів Бази даних CrossRef тощо.
3. Рекомендувати редакційним колегіям та редакціям наукових періодичних видань НАН України:
• перевірити відповідність власних наукових періодичних видань вимогам світових наукометричних баз даних Scopus і Web of Sciences;
• отримати міжнародні стандартні коди періодичного видання ISSN на
електронні версії власних видань;
• запроваджувати у практику використання цифрових ідентифікаторів
(DOI) для наукових статей і монографічних видань;
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• рекомендувати науковцям — авторам наукових статей — створювати
собі авторські профілі, наприклад ORCID чи ResearcherID.
4. Звернутись до Президії НАН України з проханням вирішення питання стосовно рецензування наукових праць, а саме:
• враховувати роботи з рецензування наукових статей під час оцінювання ефективності наукової діяльності учених та наукових установ НАН
України;
• у річну звітність установ включати звітування щодо участі у рецензуванні статей у наукових журналах, інших наукових праць;
• відзначати (нагороджувати) кращих рецензентів на рівні НАН України;
• запровадити рейтингування рецензентів, за рейтингом надавати інші
привілеї. Для визначення критеріїв рейтингування створити ініціативну групу.
5. Просити Науково-видавничу раду НАН України опублікувати підготовлені до конференції доповіді у черговому випуску загальноакадемічної
книжкової серії "Наука України у світовому інформаційному просторі" та
розмістити їх на веб-ресурсі Науково-видавничої ради НАН України.
6. ВД "Академперіодика" НАН України розмістити на власному веб-ресурсі представлені на конференції методичні рекомендації, а також презентації, представлені доповідачами під час конференції.
7. Продовжити практику проведення майстер-класів із залученням фахівців з питань організації видавничої діяльності.
8. Продовжити роботу з інформування співробітників НАН України стосовно охорони авторського права на твори наукового, технічного характеру
у разі їхнього розміщенні на сайтах наукових установ, видавництв та он-лайн
доступі до таких видань, а також щодо застосування ліцензій відкритого доступу у видавничій діяльності наукових видань і знака авторського права.
9. Схвалити роботу ВД "Академперіодика" НАН України зі створення
шаблону веб-ресурсу наукового журналу, рекомендувати редакціям академічних журналів використовувати цей шаблон для створення власних вебресурсів, продовжити роботу з подальшої автоматизації видавничої діяльності НАН України.
10. Наступну науково-практичну конференцію "Наукова періодика: традиції та інновації" провести у 2018 році.

