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24-26 вересня 2013 року на базі Фінансового університету при Уряді Російської Федерації відбулася Друга Міжнародна науково-практична конференція «Наукове видання міжнародного рівня: проблеми, рішення, підготовка та включення в індекси цитування і реферативні бази даних».
Основною метою конференції було сприяння підвищенню публікаційної активності за даними глобальних індексів цитування, вимірювання ефективності наукової діяльності країни в міжнародному масштабі, розробка основних принципів нової редакційно-видавничої політики, моделей і технології підготовки та просування наукових видань і журналів відповідно до вимог глобальних індексів цитування. Розміщуємо редакційний переклад резолюції конференції, основні матеріали
якої розміщені на сайті http://conf.neicon.ru/index.php/science/domestic/schedConf/program.

РЕЗОЛЮЦІЯ
2-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Наукове видання міжнародного
рівня: проблеми, рішення, підготовка та включення в індекси цитування і реферативні бази даних»
(Москва, 24-26 вересня 2013 р.)
24-26 вересня 2013 р. в м. Москві (Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації)
відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Наукове видання міжнародного рівня:
проблеми, рішення, підготовка та включення в
індекси цитування і реферативні бази даних».
Організаторами конференції виступили Некомерційне партнерство «Національний електронноінформаційний консорціум» (НП НЕІКОН), Видавництво Elsevier і Фінансовий університет при
Уряді Російської Федерації. Конференцію підтримали і звернулися з вітальним словом представники Міністерства освіти і науки Російської
Федерації та Російського фонду фундаментальних досліджень.
У роботі конференції взяли участь керівники та спеціалісти провідних видавництв світу і
великих електронних ресурсів – Видавництва
Elsevier, Oxford University Press та компанії
ProQuest, представники Ради Міжнародного комітету з публікаційної етики (Committee on
publication ethics (СOPE)), редакцій і видавництв
наукових періодичних видань, керівники наукових установ РАН і освітніх установ, наукові
співробітники та фахівці Росії, Білорусі, України
та Казахстану. У роботі конференції брали
участь більше 300 осіб.
Основними завданнями конференції були:
- сприяння формуванню рішень з реалізації
державних ініціатив у напрямку атестації наукових кадрів, підвищення публікаційної активності
за даними глобальних індексів цитування, вимірювання ефективності наукової діяльності країни
в міжнародному масштабі;
- розробка основних принципів нової редакційно-видавничої політики, моделей і технології

підготовки та просування регіональних наукових
журналів у відповідності з вимогами глобальних
індексів цитування та завдань сертифікації наукових видань.
На конференції виступили близько 40 учасників у повній відповідності із заявленою програмою, в т.ч. було заслухано 9 доповідей представників зарубіжних видавництв та організацій.
Основні теми доповідей та обговорень стосувалися:
- виконання міжнародних принципів видавничої політики наукових журналів, дотримання
міжнародних стандартів та рекомендацій з метою підвищення якості російських видань та видань країн СНД;
- впровадження сучасних видавничих моделей і технологій підготовки наукових журналів
міжнародного рівня, нових моделей просування
регіональних журналів на міжнародні платформи;
- розгляду принципів формування і функціональних можливостей реферативно-аналітичної
бази даних - індексу цитування Scopus, а також
ролі наукових журналів у наповненні її якісною
інформацією;
- виконання регіональними (національними)
журналами вимог глобальних індексів цитування
та шляхів їх вирішення, подання досвіду редакцій і видавництв Росії і країн СНД з підготовки
своїх видань до включення в базу даних Scopus;
- питань розширення присутності регіональних журналів в інших зарубіжних базах даних і в
Російському індексі наукового цитування;
- розвитку наукометричних досліджень,
здійснюваних на основі даних глобальних індексів цитування, і оцінки російських журналів із
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застосуванням цих показників;
- вимог до публікації результатів наукових
досліджень у зарубіжних журналах провідних
видавництв світу;
- вимог до журналів, викладених у проекті
нових рекомендацій Міністерства освіти і науки
Російської Федерації та Вищої атестаційної комісії щодо зміни підходів до публікації основних
наукових результатів дисертацій на здобуття
наукового ступеня.
Міжнародна конференція, що відбулася, не
лише повторила, але і перевершила результати й
успіх попередньої конференції, проведеної в травні 2012 року ВІНІТІ РАН. Учасникам конференції була представлена можливість прослухати
цікаві та інформативні доповіді та отримати спеціально підготовлені у друкованому та електронному вигляді матеріали, які, безумовно, нададуть
їм допомогу в подальшій роботі над вдосконаленням якості своїх видань.
Слід також відзначити зрослу активність російських наукових видавничих організацій в прагненні підвищити рівень своєї редакційної та
видавничої діяльності, що було продемонстровано як значним числом цікавих доповідей, присвячених проектам і результатам підготовки журналів у відповідності з новими вимогами міжнародних стандартів, так величезною кількістю
питань учасників до доповідачів.
Постійна присутність на конференції керівництва Видавництва Elsevier, експертів Scopus
дозволила учасникам обговорити з ними актуальні, конкретні проблеми, пов'язані з включенням журналів у цей індекс цитування, намітити
подальші шляхи більш тісної співпраці з просування російських видань у Scopus. Присутність
на конференції члена Ради міжнародного комітету з етики наукових публікацій COPE також дозволила намітити подальші кроки з організації
участі російських редакторів і видавців у цій міжнародній організації.
Учасники конференції оцінили як важливу і
перспективну ініціативу НП НЕІКОН, одним з
основних напрямків діяльності якого є допомога
у підвищенні якості журналів за вимогами міжнародних стандартів та просуванні регіональних
наукових журналів в глобальні індекси цитування.
Учасники конференції висловили велику
подяку організаторам конференції за її високий
рівень, досягнутий завдяки продуманій тематичній програмі конференції, чіткій і скоординованій роботі основних організаторів конференції НП НЕІКОН і Видавництва Elsevier.
Особлива вдячність керівництву Фінансового університету при Уряді Російської Федерації
за забезпечення необхідних умов для успішної
роботи конференції, чіткої взаємодії і координації регламенту.

Учасники конференції ухвалили:
1. Вважати виконаними завдання, поставлені 2-ю Міжнародною науково-практичною конференцією «Наукове видання міжнародного рівня: проблеми, рішення, підготовка та включення
в індекси цитування і реферативні бази даних».
2. З метою подальшого підвищення рівня
російських наукових видань та більш ефективного просування їх в міжнародне співтовариство
вважати необхідним створення в Росії Національної консультативної ради з відбору наукових
видань у індекс цитування Scopus за підтримки
міжнародної консультативної ради Content
Selection Advisory Board (CSAB), видавництва
Elsevier і російських державних структур, що
відповідають за питання розвитку науки. Діяльність Ради буде спрямована на первинну незалежну експертну оцінку наукових журналів на предмет виконання ними вимог індексу цитування
Scopus до їх оцінки CSAB.
3. З метою підвищення якості наукових публікацій вважати необхідним створення в Росії
Національного консультативного комітету з етики наукових публікацій за підтримки міжнародного комітету Committee on Publication Ethics
(COPE) з міжнародною участю.
4. Звернутися до керівництва Міністерства
освіти і науки Російської Федерації та Вищої
атестаційної комісії з пропозицією підтримати
ініціативи конференції зі створення Національного консультаційної ради з відбору наукових
видань у БД Scopus та Національного комітету з
етики наукових публікацій.
5. З метою підвищення інформованості російського наукового співтовариства про вітчизняні і зарубіжні результати наукових досліджень,
постійного моніторингу присутності російських
публікацій і журналів у міжнародному науковоінформаційному просторі звернутися до керівництва Міністерства освіти і науки Російської
Федерації з пропозицією організації державної
підтримки централізованої передплати на індекс
цитування Scopus для державних організацій, що
займаються науково-дослідницькою діяльністю.
6. Підтримати ініціативу освіти при НП НЕІКОН Навчально-консультаційного центру, що
включає завдання надання допомоги журналам у
підготовці російських видань за міжнародними
стандартами.
7. Провести чергову міжнародну науковопрактичну конференцію в 2014 році.
Учасники конференції відзначають значимість проведеного науково-практичного заходу,
що сприяє отриманню нових знань про сучасні
тенденції в науково-видавничому процесі, технології і ресурси, вимоги глобальних індексів
цитування та реферативних баз даних, і як результат, прискоренню виведення російських журналів на новий міжнародний рівень.
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