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Продовжуючи науково%методичну роботу у межах напрямів,

визначених Концепцією розвитку Національної академії наук Ук%

раїни на 2014—2023 рр. (схвалена постановою Президії НАН Ук%

раїни від 25.12.2013 № 187), та на виконання завдань Концепції

формування сегмента видавничої продукції Національної академії

наук України в електронному середовищі Видавничий дім «Ака%

демперіодика» НАН України прагне своєчасно інформувати

зацікавлених фахівців видавничої справи стосовно стану наукової

періодики й актуальних світових тенденцій у її розвитку.

Націленість на європейську інтеграцію зумовлює необхідність

підвищення стандартів якості академічних видань та наукових

публікацій зокрема. Проблема підвищення конкурентоспромож%

ності української науки безпосередньо пов’язана із оцінюванням

рівня результатів досліджень.

Під час роботи над цими методичними рекомендаціями ми

використовували основні положення, викладені у «Концепції

формування сегмента видавничої продукції Національної ака%

демії наук України в електронному середовищі», яка визначає

цілісну систему якнайширшого представлення результатів вітчиз%

няних наукових досліджень у сучасній доступній вітчизняній та

світовій спільноті формі.

На основі результату моніторингу представлення наукових

періодичних видань в електронному просторі, вивчення світового

досвіду та досвіду найадаптованіших до сучасних вимог

вітчизняних наукових журналів було сформульовано такі

концептуальні засади формування сегмента видавничої продукції

Національної академії наук України в електронному середовищі:

1. Створення уніфікованих веб%ресурсів усіх наукових

періодичних видань.
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2. Застосування для статей у наукових періодичних виданнях

цифрових ідентифікаторів об'єктів (The Digital Object Identifier —

DOI).

3. Оформлення пристатейних списків посилань відповідно

до вимог світових наукометричних баз.

4. Узагальнення і представлення на єдиній академічній плат%

формі інформації про сайти наукових періодичних видань, що

існують як окремі ресурси.

5. Широке застосування англійської мови.

6. Представлення в мережі Інтернет видавничої продукції

НАН України вимагає серйозної юридичної підтримки.

У першому виданні цих «Методичних рекомендацій» ми вик%

лали покрокову інструкцію для надання та реєстрування цифрових

ідентифікаторів DOI науковим публікаціям, але за цей короткий

проміжок часу виникла потреба доповнити й переробити деякі ін%

струкції. Посилена увага до якнайширшого запровадження систе%

ми цифрових ідентифікаторів DOI спричинена не тільки реальним

позитивним впливом користування ідентифікаторами на зростання

обсягів наукового цитування, але й посиленням державних вимог

до наукових періодичних видань. Важливо, що віднедавна науко%

метричні бази Web of Science та Scopus, на які орієнтовані запровад%

жені нині методики оцінювання діяльності наукових установ, до

переліку своїх вимог до наукових періодичних видань додали на%

явність цифрових ідентифікаторів DOI.

Тому ВД «Академперіодика» НАН України готовий і надалі на%

давати методично%консультативну допомогу щодо створення

відповідних веб%ресурсів наукових періодичних видань, запровад%

ження у них системи цифрових ідентифікаторів DOI, у тому числі

у межах Програми підтримки журналів НАН України.

Тож першу частину цих методичних рекомендацій присвячено

упровадженню у практику видання наукової літератури цифрових

ідентифікаторів DOI, що забезпечує швидкий пошук літератури у

мережі Інтернет, збільшує кількість цитувань певного масиву

інформації загалом і кожної конкретної публікації зокрема.

DOI функціонує як вбудоване посилання, код, що дозволяє

віднайти будь%яку публікацію на будь%якому ресурсі незалежно від

мови первинного посилання, чітко вказує розташування статті у ме%

режі Інтернет, забезпечує постійний та надійний зв’язок між

публікаціями. Це гіперпосилання (шлях до публікації) є усталеним і
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не залежить від зміни видавця, хостінгу чи назви видання: за допомо%

гою DOI користувач має за один крок дійти до потрібної публікації.

Завдяки цифровим ідентифікаторам кваліфікований контент

усіх учасників CrossRef у повному обсязі є зв’язаним, що дозволяє

активно максимізувати і зберігати переходи (лінки) між ними,

робить ефективнішим механізм перехресних посилань, так зва%

ний крос%лінкінг. Це забезпечує зростання кількості цитувань

масиву загалом і кожної публікації зокрема. Адже видання, залу%

чене до користування цією системою, добровільно бере на себе

зобов’язання оприлюднювати усі відомі коди: на нові статті у ви%

данні, на архівні (у випадку викладення електронного архіву в

мережі Інтернет), а також на усі позиції переліків посилань до

статей, опублікованих у виданні.

На сьогодні наявність цих ідентифікаторів стає необхідною

умовою для включення видання у міжнародні наукометричні бази.

Так, включення нових видань до БД Scopus відбувається лише за

наявності DOI, на корисності їхнього застосування наполягають

представники інформаційної системи Web of Science.

CrossRef здійснює управління та веде регулярно поновлювану

інформаційну базу даних, яка складається з оригінальних опубліко%

ваних праць, їхніх метаданих (які дають змогу користувачеві скласти

повне уявлення про публікацію, а також вміщують всю інфор%

мацію, необхідну для наукометричних досліджень) і цифрових іден%

тифікаторів (які є певним сталим шляхом до кожної публікації).

CrossRef визначає для видавців — членів Асоціації префікси

(цифрові позначення, які є першою незмінною частиною коду

DOI). Другу частину DOI — суфікс — видавець за певними прави%

лами компонує (генерує) сам для кожного видання та кожної

статті у ньому. Ці згенеровані коди повинні бути зареєстровані на

сайті CrossRef. Тобто на момент генерування кодів та реєстрації їх у

мережі Інтернет повинні існувати сторінки для кожної статті, і

тільки за наявності заповнених сторінок CrossRef реєструє коди,

зберігаючи їх у власній базі як активне посилання: індекс DOI да%

ної статті — URL%адреса домашньої сторінки статті.

CrossRef пропонує видавцям й інші безплатні та платні сервіси.

До перших належить можливість знаходження у базі CrossRef кодів

DOI на джерела з пристатейних списків до всіх опублікованих ста%

тей. До других — можливість перевірки текстів на наявність еле%

ментів плагіату.
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Починаючи грамотну роботу з електронним ресурсом науково%

го періодичного видання, його видавець повинен: перевірити відо%

мості про друковану (паперову) версію видання у бюро ISSN щодо

ключової назви та абревіатури (скороченої назви) англійською мо%

вою; перевірити інформацію, занесену до каталогу БД Ulrich’s

Periodicals Directory: назву та місце розташування видавця, назву

видання (у випадку зміни назви видання чи ISSN клопотати про

об’єднання окремих профілів); взяти новий ISSN для електронної

версії видання.

Друга частина цих методичних рекомендацій присвячена

найбільшій у світі інформаційній платформі Web of Science: її струк%

турі, вимогам та рекомендаціям до наукових видань, які мають

намір бути включеними до бази  Web of Science, а також формаль%

ним недолікам вітчизняних наукових журналів.

У додатках до цих методичних рекомендацій надано інфор%

мацію щодо отримання кодів DOI для книжкових видань, стосовно

депонування метаданих наукових публікацій у базу CrossRef, додат%

кових сервісів і послуг агентства CrossRef для користувачів системи

DOI, а також загальні відомості про особисті профілі дослідників

в електронному середовищі.
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Крок 1. Створення веб�ресурсу відповідно до вимог CrossRef

Вимоги агентства CrossRef до веб�ресурсу наукового періодичного

видання

1. Власний веб%ресурс наукового періодичного видання (жур%

налу) повинен мати англомовний інтерфейс.

2. Сайт повинен складатися з:

— головної (візитної) сторінки журналу із зазначенням ISSN, а

також вихідної інформації щодо головного редактора, редакційної

колегії, політики редакційної колегії з приводу дотримання ав%

торського права і порядку рецензування статей, наукової темати%

ки, порядку та періодичності виходу;

— з головної сторінки повинен бути вихід на кожне число жур%

налу (поточне і архівні);

— сторінка окремого числа журналу (поточна чи архівна)

повинна містити DOI, наданий цьому числу журналу в цілому

(надається агентством CrossRef безкоштовно під час заповнення

постатейних форм на відповідне число журналу), та мати вигляд

змісту відповідного числа журналу, при цьому з кожної позиції

змісту повинен бути можливим перехід на домашню сторінку

окремої статті;

— домашня сторінка кожної статті містить метадані: цифровий

ідентифікатор DOI цієї статті, правильний опис%посилання на цю

статтю (скорочена англомовна назва журналу відповідно до ISSN,

рік виходу, том, номер, сторінковий інтервал статті), прізвища ав%

торів, назви установ, де вони працюють, назву статті, анотацію

(резюме) до статті, ключові слова. За рішенням редакційної колегії

може бути вміщено перехід на повнотекстову версію статті (на%

приклад, у форматі pdf).

Вимогам агентства CrossRef відповідають вимоги, сформульо%

вані ВД «Академперіодика» НАН України для наукових періодич%

них видань Академії (http://akademperiodyka.org.ua/uk).

Загальні характеристики веб�ресурсу наукового періодичного

видання

1. Автономність. Веб%ресурс повинен бути виокремленим ре%

сурсом, а не структурною частиною загального ресурсу наукової
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установи. Адреса має бути короткою та зрозумілою для максималь%

ного полегшення пошуку видання користувачам мережі Інтернет.

2. Сталість. Видавець повинен забезпечити безперебійне

функціонування ресурсу в цілому та усіх його структурних частин.

3. Актуальність. На веб%ресурсі повинна своєчасно з’являтись

нова інформація: про нові випуски, про зміни у вимогах, правилах

для авторів, складі редакційної колегії тощо.

4. Структурованість. Веб%ресурс повинен мати чітку ієрархічну

логічну структуру, доповнену логічним пошуковим сервісом.

5. Комплектність. Веб%ресурс має повністю відтворювати кон%

тент видання: бути наповненим відповідно до змісту та рубрикації,

містити всю правоустановчу, допоміжну та довідкову інформацію.

Версії веб%ресурсу українською, англійською та іншими мовами

повинні бути тотожними за будовою та вмістом.

6. Якість. Уся подана інформація повинна бути оновленою, уз%

годженою, чіткою, зрозумілою, фаховою.

7. Грамотність. Мова інтерфейсу структурного розділу при цьо%

му має бути тою самою, що й мова викладення матеріалу. Тексти

повинні бути грамотно написані, ретельно відредаговані та вичи%

тані. Особливу увагу варто приділити англомовній частині.

8. Наявність окремого ISSN на електронну версію паперового

періодичного видання.

Обов’язкові елементи структури веб�ресурсу наукового періодич�

ного видання

1. Головна сторінка. Повинна містити:

— повну назву наукового періодичного видання;

— міжнародний стандартний код серіального видання ISSN на

електронну версію;

— правильне скорочення назви видання відповідно до ISSN,

рекомендоване для оформлення посилань;

—  правоустановчу інформацію (відомості про засновників, рік

заснування, періодичність);

— інформацію про пов’язане з веб%ресурсом паперове видан%

ня; зміну його назв, що відбувалась протягом існування;

—  інформацію про наукові напрямки та цільову аудиторію, пе%

релік рубрик;

— відомості про агрегатори наукової інформації, до яких вхо%

дить видання (реферативні та наукометричні бази, ресурси відкри%
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того доступу, каталогізаційні та пошукові системи (DOI, Google

Scholar тощо));

— переходи на розділи іншими мовами;

— переходи на сторінки «редакційна колегія», «інформація для

авторів», «архів», «контакти»;

— засоби здійснення контекстного пошуку в межах веб%ресурсу.

2. Сторінка «Редакційна колегія».

Повинна містити: детальну інформацію про головного редак%

тора, редакційну колегію, редакційну раду, відповідального секре%

таря редакції: посада, звання, місце роботи (установа, країна), ав%

торський профіль науковця (ORCID, ResearcherID). Окрему увагу

треба приділити правильності написання імен науковців англій%

ською мовою (так, як вони пишуть себе у власних публікаціях,

профілях, англомовних виданнях).

3. Сторінка «Інформація для авторів».

Повинна містити детальну інформацію щодо загальних вимог

до статей, які можуть бути опубліковані у виданні (тематичне

спрямування, мова, обсяг); правила оформлення матеріалів, що

подаються до розгляду (структура метаданих та основного тексту

статті, вимоги до ілюстративного матеріалу, вимоги до оформлен%

ня пристатейного переліку посилань); алгоритм здійснення рецен%

зування надісланих до розгляду статей (найкраще — подвійне

конфіденційне (так зване чорне); застереження стосовно плагіату

та охорони авторського права (у т. ч. форми ліцензійних авторсь%

ких договорів, угод про опрацювання й опублікування, відомостей

про обов’язкову обробку персональних даних).

4. Архів журналу. Глибину структурованого по роках архіву

видання визначає редакційна колегія.

Числа видання групуються за роками.

У  межах року кожному числу відповідає окрема сторінка. На

окремій сторінці видання потрібно розмістити його зміст, з якого

можливий вихід на окрему сторінку кожної статті.

Окрема сторінка статті (так звана домашня, поточна або цільо%

ва) повинна містити повні метадані, незалежно від того, це стаття

з поточного числа чи з архівного; а також DOI статей; PACS, УДК

або інші цифрові коди.

До метаданих належать:

— перелік усіх авторів статті із зазначенням їхніх посад, звань

та афіліації (місце роботи автора на момент написання публікації,
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тобто правильна назва установи відповідною мовою, місто та країна,

де установа розташована; кожному авторові можна вказувати більше

ніж одне місце роботи); відомості про профілі науковців (за наяв%

ності), електронна пошта відповідального автора або усіх авторів;

— структурована анотація статті;

— ключові слова до статті;

— пристатейний перелік посилань (references);

— відомості про можливість одержання повного тексту статті (за

передплатою; безкоштовно за умови реєстрації на ресурсі; безкош%

товно з відтермінуванням) або перехід на повний текст — варіант

надання доступу до повних текстів обирає редакційна колегія.

5. Контакти — відомості про місце розташування і можливості

контактування з редакцією (фактична адреса, поштова адреса,

електронна пошта, телефон, факс тощо).

Кожна сторінка веб%ресурсу наукового періодичного видання

має «шапку» — назву видання відповідною мовою та його ISSN.

За рішенням редакційної колегії сторінка статті може містити:

логотип видання; інформацію про рецензентів цієї статті; відомості

про організацію, що профінансувала дослідження та проект, у ме%

жах якого це дослідження виконано; авторські подяки колегам,

помічникам, рецензентам; вступ, іншу частину тексту, окремі поло%

ження та / або ілюстрації зі статті, анонси подальших номерів чи

статей, а також інші допоміжні, додаткові, ілюстративні матеріали.

Ці вимоги укладено на основі «Концепції формування сегмента видавничої

продукції Національної академії наук України в електронному середовищі»

(http://akademperiodyka.org.ua, розробленої ВД «Академперіодика» НАН Ук�

раїни у межах виконання НДР «Розробка концепції формування сегменту ви�

давничої продукції НАН України в електронному середовищі» (наук. керівник

О.Г. Вакаренко, відповідальні виконавці: Ю.В. Діденко, А.І. Радченко). Кон�

цепцію затверджено Науково�технічною радою ВД «Академперіодика» НАН

України (протокол від 23.12.2014 № 4), схвалено Науково�видавничою радою

НАН України (протокол від 24.12.2014 № 2).

Основні положення Концепції формування сегмента видавничої продукції

Національної академії наук України в електронному середовищі опубліковано

в журналі «Вісник Національної академії наук України» (Вакаренко О.Г.

Академічні періодичні видання: сучасний формат. Вісник НАН України. 2015.

№ 4. С. 114—118) та оприлюднено у доповідях співробітників ВД «Академ�

періодика» НАН України на V Науково�практичній конференції «Наукова

періодика: традиції та інновації» (28.05.2015).
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Крок 2. Укладання угоди стосовно отримання кодів DOI

Агентство CrossRef працює тільки з видавцями, що зареєструва%

лись як члени PILA, сплатили відповідні членські внески, отрима%

ли офіційний код видавця — префікс.

Членом PILA може стати як видавець, що виготовляє одне

періодичне видання, так і наукова установа чи наукове видавництво.

За наявності у видавця багатьох видань CrossRef підтримує спілку%

вання тільки з зареєстрованим членом асоціації. А саме: повідомляє

на зареєстровану адресу інформацію про активацію кодів або відмо%

ви в активації (із зазначенням причин), надсилає рахунки за вико%

ристані коди та ін.

Асоційований член PILA може надавати послуги з отримання і

користування кодами DOI окремим виданням (видавцям) на

підставі відповідних угод та відповідає перед CrossRef за виконання

зобов’язань за формування, наповнення та функціонування ре%

сурсів видань, які отримали коди DOI.

В Україні на сьогодні існує кілька резидентів CrossRef.

У Національній академії наук України цю роботу доручено Пе%

редплатному агентству (ПА) «Укрінформнаука», яке стало рези%

дентом CrossRef у 2014 році. На сьогодні «Укрінформнаука» забез%

печує кодами DOI 28 наукових періодичних видань НАН України

та наукових установ іншого відомчого підпорядкування.

Долучитись до користування системою цифрових ідентифіка%

торів DOI наукове періодичне видання може, уклавши з ПА «Укр%

інформнаука» відповідну угоду про співпрацю.

Для наукових журналів, які беруть участь у Програмі підтрим%

ки журналів Національної академії наук України та видавцем яких

є ВД «Академперіодика» НАН України, передбачено оплату кодів

DOI у межах Програми. Таким виданням відповідну угоду необхідно

укладати з ВД «Академперіодика» НАН України.

Але в обох випадках угода може бути підписана тільки за умови

відповідності веб%ресурсу видання вимогам CrossRef.

Крок 3. Формування заявки на отримання кодів DOI

Після перевірки відповідності ресурсу періодичного видання

вимогам CrossRef та укладання угоди про співпрацю з ПА «Укр%

інформнаука» чи ВД «Академперіодика» НАН України відпо%

відальні представники редакційної колегії видання (працівники
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редакції) отримують код доступу до CrossRef для постійного вне%

сення у цю базу потрібної інформації щодо кожної статті (кожно%

го індивідуального коду).

Для отримання кодів редакція журналу надсилає до установи, з

якою укладено угоду (до ПА «Укрінформнаука» або ВД «Академ%

періодика» НАН України), заявку на отримання цифрових іден%

тифікаторів DOI. Форма заявки наведена нижче.

Заявку необхідно надіслати на електронну адресу відповідної

установи. 

Для кожного числа журналу подавати заявку потрібно окремо.

Заявка на отримання цифрових ідентифікаторів DOI для статей

з поточного числа журналу подається після завершення виготов%

лення оригінал%макета, але перед підписанням його до друку. На

момент надсилання заявки інформація про поточне число журна%

лу повинна бути розміщена на англомовному веб%ресурсі журналу. 

Заявка складається з двох частин:

1. Лист%клопотання про надання цифрових ідентифікаторів

DOI на поточне (та / або архівне) число видання: потрібно «вказа�

ти повну назву» на офіційному бланку за підписом директора уста%

нови%засновника видання, відповідальної за його вихід. Обов’яз%

ково зазначити рік виходу, том, номер, ISSN, повну та скорочену

назву журналу англійською мовою відповідно до ISSN.
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Назва журналу відповідно до свідоцтва про реєстрацію

Назва журналу англійською мовою відповідно до ISSN

Скорочена назва журналу англійською мовою відповідно до ISSN

ISSN

URL%адреса стартової сторінки власного веб%ресурсу видання

Рік видання

Том

Число журналу

URL%адреса змісту (англійською мовою) даного числа журналу



2. Зміст відповідного числа журналу англійською мовою із

зазначенням сторінкового інтервалу (номера першої та останньої

сторінки) кожної статті у вигляді таблиці:

Крок 4. Реєстрація отриманих кодів DOI у CrossRef

Після отримання заявки та перевірки наявності необхідних ма%

теріалів на веб%ресурсі наукового періодичного видання ПА «Укр%

інформнаука» надає необхідні коди DOI. Відповідний лист з кодами

протягом трьох робочих днів надсилається на електронну адресу, з

якої надійшла заявка.

Після одержання згенерованих цифрових ідентифікаторів DOI

відповідальний працівник редакції наукового періодичного видан%

ня повинен заповнити потрібні форми на число журналу та кожну

його статтю на сайті агентства CrossRef.

Або надіслати туди згенеровані файли XML з необхідними ме%

таданими (Додаток 2). 

Заповнення веб�форм на сайті агентства CrossRef

Зайти на сайт агентства CrossRef — http://www.crossref.org/

1. Вибрати з бічного меню розділ Technical Resources/Web deposit

Form (https://apps.crossref.org/webDeposit/)
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Номер з/п
Автор(и), назва статті, URL%адреса

домашньої сторінки статті
Сторінковий інтервал

1

2

...



2. Заповнити реєстраційну форму на число журналу: 

3. Після заповнення інформаційної форми числа журналу пе%

рейти до реєстрації статей, які містяться в даному числі журналу.

Для цього потрібно перейти до інформаційної форми на статтю

журналу, натиснувши кнопку Add Articles.
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Після заповнення інформаційних форм на всі статті даного

числа журналу натиснути клавішу Finish.

4. Заповнити інформаційну картку користувача. Код доступу і

пароль для реєстрації інформаційної картки користувача, як було

зазначено вище, надається відповідальній особі після підписання

Договору у вигляді окремого Акта передання коду доступу.

5. Зареєструвати число журналу, натиснувши клавішу Deposit.

6. Дочекатися інформації про реєстрацію XML%файла.

Процес закінчено.
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Крок 5. Оприлюднення отриманих і активованих кодів DOI

Агентство CrossRef у автоматичному режимі здійснює перевірку

зареєстрованих цифрових ідентифікаторів DOI та надсилає пові%

домлення про їхню успішну активацію чи повідомлення про проб%

леми, через які така активація неможлива. Повідомлення надхо%

дить на адресу резидента CrossRef (у нашому випадку до ПА «Укр%

інформнаука»).

Про ці результати реєстрації та активації кодів ПА «Укрін%

формнаука» повідомляє редакцію наукового періодичного видан%

ня електронним листом на адресу, з якої надходила заявка на одер%

жання кодів.

Підтверджені активовані коди повинні бути вміщені у вигляді

посилання в електронну версію видання: на сторінці зі змістом но%

мера журналу та на домашні сторінки відповідних статей, а також

в оригінал%макет журналу (на перші сторінки відповідних статей).

У випадку одержання цифрових ідентифікаторів DOI на архівні

статті з тих чисел журналу, що були випущені друком раніше, коди

DOI необхідно розміщувати лише на сторінці зі змістом номера

журналу та на домашніх сторінках відповідних статей в елект%

ронній версії видання.

Крок 6. Реєстрація усіх статей за три останні роки

Видання%користувач системи цифрових ідентифікаторів DOI

зобов’язаний протягом шести місяців від дня отримання першого

цифрового ідентифікатора DOI проіндексувати статті трьох років —

поточного та двох попередніх (наприклад, зараз це 2017, 2016 та

2015 рр.).

Тобто створити відповідно до вимог агентства CrossRef на веб%

ресурсі видання архів, виділивши у ньому окремі частини за рока%

ми (томами), у межах років — за випусками.

Окрема сторінка випуску, як зазначено вище, повинна містити

зміст і надавати можливість переходу з нього на окремі домашні

сторінки кожної статті. На сторінках окремих статей, так само, як

і для поточного числа видання, необхідно розташувати метадані

англійською мовою.

Після цього треба у встановленому та описаному вище поряд%

ку надіслати заявку на одержання кодів, виконати їхню активацію,
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дочекатись підтвердження активації, зазначити підтверджені коди

на сторінках відповідних статей електронної версії журналу.

Протягом шести місяців мають бути проіндексовані всі статті з

усіх наявних випусків за поточний та два попередні роки. Заявки на

статті з випусків, опублікованих раніше, можна надсилати одночас%

но на кілька чисел відповідно до швидкості підготовки англомов%

них метаданих для розміщення в електронній версії.

Крок 7. Реєстрація пристатейних посилань

Протягом вісімнадцяти місяців від дня отримання першого

цифрового ідентифікатора DOI необхідно на англомовному веб%

ресурсі періодичного видання розмістити усі пристатейні переліки

посилань до статей, на які було одержано коди DOI.

Переліки посилань необхідно розміщувати на домашніх

сторінках відповідних статей. Ці переліки повинні бути укладені

англійською мовою або транслітеровані. Оформлювати їх необ%

хідно згідно з одним із найбільш вживаних у світі стандартів,

оскільки оформлені таким чином переліки можуть бути коректно

опрацьовані пошуковими системами та проіндексовані наукомет%

ричними базами даних, зокрема Scopus та Web of Science.

Scopus пропонує застосовувати будь%який із восьми варіантів

стандартів для складання бібліографічних списків: APA — American
Psychological Association; CBE — Council of Biology Editors, Citation�
Sequence; Chicago (Author�Date System); Harvard; Harvard — British
Standard; MLA (Modern Language Association) — Single Spaced
Reference List; NLM — National Library of Medicine; Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.

Ні в одному із зарубіжних стандартів на бібліографічні записи

не використовуються розділові знаки «//» та «—». Назва джерела та

вихідні дані відокремлюються від авторів і заголовка статті типом

шрифту, найчастіше, курсивом (italics), точкою або комою.

Існує багато безкоштовних програм для створення бібліографічних

описів у романській абетці, що дозволяють автоматично створювати

посилання за одним із світових стандартів: http://www.easybib.com/,

http://www.bibme.org/, http://www.sourceaid.com/.

Під час складання списків літератури для наукометричних БД

важливо розуміти, що чим більше будуть ці посилання відповідати

вимогам до джерел, тим легше їх сприйматиме система. І чим ре%

тельніше автори поставляться до наданої ними інформації, тим
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точнішими будуть статистичні й аналітичні дані про них у систе%

мі, отже — у різноманітних рейтингах.

Статті з електронних журналів описуються аналогічно друкованим

виданням з доповненням даних щодо адреси доступу. Найточніше

дозволяє ідентифікувати електронні публікації запроваджений

порівняно недавно унікальний ідентифікатор, який використовують

практично всі провідні закордонні журнали для ідентифікації своїх

статей, — DOI (Digital Object Identifier). Тож його вказувати обов’язково.

Отже, при складанні посилань у публікаціях, призначених для

зарубіжних БД, необхідно:

1. Дотримуватись однієї з поширених систем транслітерації.

2. Відмовитися від використання національного стандарту на

користь міжнародних.

3. Надавати однотипну інформацію про два основних елемен%

ти описів — авторів і джерело.

4. Не перевантажувати посилання транслітерацією назв статей

або наводити до них також і переклад.

Усі вимоги до укладання пристатейних переліків посилань

потрібно чітко зазначати у правилах для авторів. Це дозволить не

тільки підвищити рівень і культуру подання матеріалів до

опублікування, а й позбавить редакції від невластивої їм величез%

ної роботи з упорядкування та перекладу необхідних для БД відо%

мостей.

Розміщені на домашніх сторінках статей переліки посилань не%

обхідно зареєструвати відповідним чином на сайті агентства

CrossRef. Тобто після розміщення на домашній сторінці статті пе%

реліку посилань до неї необхідно скопіювати цей перелік у форму

на сайті CrossRef, де автоматично буде здійснено пошук цифрових

ідентифікаторів DOI, наданих джерелам з переліку посилань. Ре%

зультати пошуку (відповідь) надходить миттєво: якщо на ці джере%

ла коди DOI було колись надано, система сповістить вас про це.

Отримані таким чином коди DOI на позиції з пристатейних пе%

реліків посилань необхідно розмістити на власному англомовному

веб%ресурсі, додати їх до вже розміщеного там переліку посилань.

Сенс цієї роботи полягає у збільшенні масиву перехресних по%

силань, активізації зв’язків між окремими статтями та періодични%

ми виданнями.
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Інструкція по роботі зі списками літератури на сайті агентства

CrossRef

Для отримання вихідних посилань на оригінальні публікації, з

яких складаються пристатейні списки літератури проіндексованих

статей, необхідно виконати такі дії:

1. На домашній сторінці проіндексованої статті (англомовний

варіант сторінки) розмістити список літератури англійською мо%

вою (або транслітерацію списку). Перевірити, щоб список не

містив кириличних символів.

2. Зайти на сайт агентства CrossRef — http://www.crossref.org/

3. Вибрати з бічного меню розділ Simple Text Query (https://apps.

crossref.org/simpleTextQuery).

4. Заповнити реєстраційну форму:

5. У поле Registered email: вставити зареєстровану адресу елект%

ронної пошти innovation@nas.gov.ua

6. У поле Enter text in the box below вставити список літератури.

7. Натиснути кнопку Submit.
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8. Дочекатися відповіді

9. Скопіювати список літератури з наданими вихідними

посиланнями на оригінальні публікації і додати його на домашню

сторінку проіндексованої статті (англомовний варіант сторінки)

10. Натиснути кнопку Deposit.

11. З’явиться нова форма, яку необхідно заповнити.  
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12. У поле E�mail Address: вставити зареєстровану адресу елект%

ронної пошти innovation@nas.gov.ua

13. У поле Parent DOI: вставити індекс DOI проіндексованої

статті в наступному форматі: 10.15407/<індекс статті>

14. У поля Username: та Password: вставити код доступу і па%

роль, який передавався Замовникові після підписання Договору у

вигляді окремого Акта передачі коду доступу.

15. Натиснути кнопку Deposit.

Процес закінчено.

Виконана робота дозволяє застосовувати ще один сервіс, який

надає CrossRef, — сервіс Cited�by Linking (Додаток 3). Тобто отриму%

вати й розміщувати на веб%сторінці власного видання інформацію

щодо того, у яких виданнях по всьому світі були процитовані

опубліковані статті (до участі у цьому проекті залучено понад 30 тис.

наукових періодичних видань). Ця інформація надається у вигляді

гіперпосилання на сторінку наукового видання, яке процитувало

опубліковані у вашому виданні статті.

Даний сервіс також сприяє зростанню показників цитованості

та «видимості» таких цитувань, отже, збільшує вірогідність звер%

нення користувачів до вашого видання.
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Додаток 1. Отримання кодів DOI для книг

Цифрові ідентифікатори на книжкові видання агентство CrossRef
надає з 2006 року. Спрощення механізму посилань на книги, а також

уведення в активний обіг розлогих переліків посилань до наукових

монографій підвищують рейтинги науковців та наукових установ.

Для книжкових видань запровадження системи DOI створює такі

самі переваги, що й у випадку зі статтями в науковій періодиці.

Одержати DOI на книгу може видавець, який належним чином

побудував власний веб%ресурс. Видавець у випадку отримання

ідентифікаторів DOI на книги має можливість користуватися усіма

сервісами CrossRef, запропонованими для періодичних видань та

статей у них. Можливе також надання ідентифікаторів DOI на ок%

ремі частини книг — глави, розділи, підрозділи, або надання окре%

мого ідентифікатора DOI на книжкову серію із подальшим одер%

жанням їх для окремих серійних видань.

Вимоги агентства CrossRef до веб�ресурсу книжкового видання
1. Власний веб%ресурс видавця повинен мати англомовний

інтерфейс.

2. Сайт повинен складатися з головної (візитної) сторінки ви%

давця, з якої повинен бути вихід на сторінку книжкового видання.

Сторінка книжкового видання повинна містити певні метадані,

розміщення повного тексту можливе, але не є необхідним.

Обов’язкові елементи метаданих:
1) для серії — назва серії, том, ISBN, дата публікації (рік), вида%

вець, цифровий ідентифікатор DOI для серії.

2) для книги — назва книги, дата публікації (рік), ISBN (не%

обхідно вказати ISBN для паперової версії та окремий ISBN — для

електронної версії книги), видавець, цифровий ідентифікатор DOI
для книги.

3) для розділу книги — цифровий ідентифікатор DOI для розділу.

4) перелік посилань до книги (розділу) — References, оформле%

ний відповідним чином (див. Крок 7 до оформлення пристатейних

переліків посилань).

Рекомендовані елементи: прізвища й афіліація авторів; прізви%

ща й афіліація наукових редакторів, рецензентів; анотація (резю%

ме) до книги, ключові слова, кількість сторінок (для книг),

сторінки (для розділів).

З огляду на запровадження індексування книжкових видань і

книжкових серій базами даних Web of Science, такий напрям робіт

видається перспективним.



Додаток 2. Депонування метаданих наукових публікацій у базу
CrossRef за допомогою завантаження XML�файлів

Реєстрація цифрових ідентифікаторів DOI може відбуватися

двома способами:

1. Депонування метаданих статті журналу шляхом заповнення

реєстраційних форм на сайті агентства CrossRef — http://www.cross%

ref.org/

2. Депонування метаданих в базу CrossRef за допомогою заван%

таження XML%файлів.

Другий варіант депонування метаданих в базу CrossRef передба%

чає створення XML%файла відповідно до інструкції CrossRef та за%

вантаження його до системи CrossRef за допомогою програмних

інтерфейсів. 

Процес складається з таких кроків: створення XML%файла, його

перевірка та завантаження.

Створення XML�файла. Інструкції CrossRef по створенню XML%

файла можна знайти за адресою https://support.crossref.org/hc/en%us :
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Необхідно вибрати вкладку Metadata and Schema:

На цій сторінці міститься вся інформація, необхідна спеціа%

лісту для створення XML%файла: необхідний формат файла, вико%

ристання тегів, перелік метаданих, які необхідно включати у файл,

схеми, приклади. 

Після створення файла, для того, щоб упевнитись, що він не

містить помилок, можна перейти до процесу його перевірки. Цей

крок не є обов’язковим, але попередня перевірка може суттєво

прискорити роботу із завантаження файла до бази CrossRef та до%

поможе уникнути проблем і затримок видавничого процесу.

Перевірка XML�файла. Етап перевірки необхідний для вияв%

лення і усунення помилок у створеному файлі з метаданими статті.

У процесі депонування файла, якщо файл містить ті чи інші по%

милки, система надсилає лист%відгук зі списком помилок та реко%

мендаціями щодо їх виправлення. Попередня перевірка гарантує

спрощення та пришвидшення процесу депонування метаданих.

Перевірку можна зробити двома шляхами: 

1. Перевірка з використанням програми XML�Parser. Необхідно

відкрити головну сторінку сайта CrossRef. У боковому меню голов%

ної сторінки необхідно вибрати вкладку XML Tools. 
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Відкриється вікно:
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Завантажити потрібний файл, вибравши його з папки, і відпра%

вити на перевірку, натиснувши кнопку Upload. Процес перевірки

запущено і відбувається виключно перевірка файла. 

Після закінчення процесу перевірки відображається повідом%

лення про успішне або неуспішне завершення перевірки. Програ%

ма XML�Parser перевіряє файли, створені за допомогою всіх схем

CrossRef, проте рекомендується використовувати найновішу схему

(на даний момент це версія 4.3.6). Результат перевірки виводиться

на екран у вигляді повідомлення. Завантаження у цьому випадку

не відбувається.

2. Перевірка з використанням тест�системи перевірки CrossRef.
Тест%система перевірки CrossRef знаходиться за адресою http://

test.crossref.org і функціонує ідентично до описаної вище, але ви%

користовує вона тестову базу даних і не підтримує процес реє%

страції цифрових ідентифікаторів DOI. Такий спосіб перевірки є

найкращим для перевірки декількох файлів одночасно. При цьому

способі передбачається можливість виведення на екран сторінки з

переліком завантажених файлів, повідомленнями про помилки, за

їх наявності, або про конфлікти.

Завантаження XML�файла. Процес завантаження файла відбу%

вається програмним шляхом за допомогою веб%інтерфейсу

CrossRef. Цей процес є дуже простим і не передбачає перевірки да%

них протягом часу завантаження. Повідомлення про успішне за%

вершення, що надходить користувачеві, лише сповіщає про те, що

файл було отримано.

Для початку завантаження необхідно зайти в адміністративну

панель на сторінці https://doi.crossref.org:
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Після введення логіна та паролю відкривається панель:

У вкладці Home обираємо пункт меню Upload submissions або

вкладку Submissions у верхньому меню:
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Обираємо тип даних — Metadata для реєстрації статті, або —

Query для реєстрації списків літератури. Варто вказати, що для

реєстрації пристатейних списків літератури в базі даних CrossRef

також можна використовувати метод формування XML%файлів і

завантаження їх, застосовуючи програму завантаження для літера%

тури.

Натиснувши кнопку Choose File, обираємо XML%файл, який

необхідно завантажити.

Натискаємо кнопку Upload.

Для відстеження стану завантаження XML%файла слугує вклад%

ка Show System Queue:
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Результати завантаження та наявність / відсутність помилок

відображаються у вкладці Administration:

Після завершення процесу депонування на зареєстровану в

агентстві CrossRef електронну поштову адресу надходить протокол

завантаження, який містить результати цього процесу. Зауважимо,

що, хоча більшість цифрових ідентифікаторів DOI можуть бути де%

поновані успішно, подеколи трапляються помилки. Протокол

реєстрації необхідно уважно переглянути, помилки проаналізува%

ти й виправити, ХML%файли (за потреби) перезавантажити.
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Додаток 3. Додаткові сервіси і послуги агентства CrossRef

Видавці, які є членами асоціації PILA, можуть не тільки

реєструвати через систему CrossRef цифрові ідентифікатори DOI

для своїх ресурсів, а й додатково отримувати переваги від служб і

сервісів CrossRef. 

Основні сервіси:

Cyted�by Linking — база даних взаємної цитованості науково%

інформаційних матеріалів. Використовується для підрахунку

індексів цитування наукових публікацій. Cyted�by Linking показує,

ким і де стаття процитована. У деяких журналів на сайті є заклад%

ки «This article was cited by», у якій можна побачити перелік робіт,

де процитовано дану публікацію. Функціонує ця послуга через базу

DOI, оскільки, за умовами договору, видавець, окрім обов’язкової

реєстрації DOI для статей трьох останніх років, протягом 18 місяців

повинен розмістити на сайті періодичного видання списки літера%

тури цих статей із вихідними посиланнями на оригінальні публіка%

ції. Таким чином, якщо статтю з даного журналу цитують в іншо%

му виданні, у якого є DOI, високою є ймовірність того, що читач з

сайта того журналу перейде на сайт даного періодичного видання,

а це сприяє залученню нових читачів, авторів і рецензентів. Для

участі в Cyted�By видавець повинен подати списки літератури

(опубліковані на своєму сайті) в CrossRef. Так інформація (на вимо%

гу) надійде журналам, які підписали договір з CrossRef і яких про%

цитували у Вас, отже, вони зможуть додати цю інформацію собі на

сайт. Для цього на сайті журналу необхідно передбачити мож%

ливість розміщення і списків літератури, і інформації про те, ким

дана стаття процитована. 

CrossСheck — система відстеження оригінальності наукових

публікацій та пошуку плагіату (працює на етапі підготовки ма%

теріалів до друку). Після підписання договору і оплати ор%

ганізаційного внеску необхідно завантажити повні тексти статей в

систему. Далі на етапі подання статті до друку її текст редактор

може відправити на перевірку. Після отримання результату у ви%

гляді таблиці з позначенням відсотків ідентичності / подібності

текстів і джерел редколегія ухвалює рішення: відхиляти статтю,

направляти авторам на доопрацювання або направляти на рецен%

зування. CrossСheck є платним сервісом. Оплата формується з двох

типів платежів: 20 % від річного членского внеску в CrossRef та по%
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статейної оплати, істотно нижчої ніж оплата використання систе%

ми iThenticate безпосередньо. Діє також система знижок. 

CrossMark — система контролю версій наукових публікацій,

яка дозволяє відстежувати перевидання, доповнення, коригуван%

ня, повідомлення про помилки та ін. Сервіс CrossMark допомагає

дослідникам вирішити, якому науковому контенту довіряти. Що

відбувається, коли дані про наукові дослідження, опубліковані в

журналах, книгах, працях чи інших документах змінюються? Такі

ж педантичні, як і автори, рецензенти і видавці в процесі публіка%

ції постійно виправляють помилки, оновлюють результати, іноді

навіть доходить до вилучення даних. Але як дослідники можуть

дізнатися про ці важливі зміни? Служба ідентифікації CrossMark

від CrossRef надсилає повідомлення дослідникам, що видавці ма%

ють намір підтримувати в актуальному стані власний науковий

контент. Це дає вченим впевненість у тому, що вони використову%

ють найостанніші і найдостовірніші версії документа.

Funding Data — база даних інформації про джерела фінансуван%

ня публікацій. Використовується для обліку та аналізу ефектив%

ності використання коштів від наукових грантів. Funding Data — це

стандартний спосіб повідомлення даних про фінансування

опублікованих наукових досліджень. Видавці надають інформацію

про фінансування за допомогою статей та іншого контенту з вико%

ристанням стандартної систематики імен спонсорів. Ці дані потім

стають загальнодоступними для спонсорів та інших зацікавлених

сторін через пошукові інтерфейси CrossRef і використовуються для

подальшого аналізу.
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27 вересня 2016 року між Національною академією наук Ук%

раїни та компанією Thomson Reuters* було підписано Меморандум

про взаєморозуміння.

Він передбачає сприяння у розвитку взаємовигідних зв’язків

між ученими наукових установ НАН України та їхніми зарубіжни%

ми колегами, а також інформаційне співробітництво за програма%

ми підвищення конкурентоспроможності українських наукових

установ, використання доступу до високотехнологічних інфор%

маційних рішень, які реалізуються шляхом передплати аналітич%

них ресурсів цієї компанії.

НАН України та Thomson Reuters домовилися про подальший

розвиток проекту з доступу українських академічних наукових ус%

танов до міжнародної наукометричної платформи Web of Science у

рамках консорціуму EVERUM, включаючи спільне опрацювання

варіантів міжнародного грантового фінансування даної ініціативи;

взаємодію в питаннях зростання показників публікаційної актив%

ності і цитування, комерціалізації інтелектуальної власності; ор%

ганізацію щорічних заходів з нагородження академічних наукових

установ, наукових журналів і окремих учених за видатні досягнення

у розвитку української науки; про регулярне проведення навчаль%

них семінарів для співробітників установ НАН України та україн%

ської наукової спільноти з інформаційного забезпечення процесу

стратегічного та поточного управління наукою з використанням

передових інформаційно%аналітичних рішень у сфері наукометрії.

Усі ці заходи спрямовані на підвищення якості наукових журналів і

робіт, управління інтелектуальною власністю, на вирішення інших

актуальних питань, з урахуванням кращих світових практик.

Повний текст Меморандуму та деякі додаткові матеріали сто%

совно Web of Science було оприлюднено у журналі «Наука та інно%

вації» (№ 6, 2016).
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Інформаційна платформа Web of Science (WoS) є найбільшою у

світі платформою, що об’єднує понад десяток баз даних. Загалом

база містить більш як 1 млрд посилань на наукові публікації, агре%

гує відомості про цитування за 110 років (з 1898 року, у тому числі

журнали Science і Nature у повному обсязі), зберігає близько 60 млн

записів наукових публікацій.

Структура і складові платформи описані у статті І.О. Тихонко%

вої «Наукова періодика України у дзеркалі Web of Science»,

опублікованій у збірнику «Наука України у світовому інфор%

маційному просторі» (№ 13, 2016; http://akademperiodyka.org.ua.

Ядром інформаційної платформи та основою наукометричної

інформації є Web of Science Core Collection (WoS CC), що індексує

близько 13 тисяч наукових журналів. База є міжнародною, уся

інформація в ній подана англійською мовою. Для випадків, коли

еквівалентів пошукових термінів англійською немає, запровадже%

но пошук транслітерованих термінів. Неангломовних періодичних

видань у WoS CC близько 20 %.

Існує пряма залежність між кількістю публікацій, які є в базі да%

них WoS СС, і загальною кількістю посилань на них. Але кількість

високоцитованих публікацій залежить, як правило, від актуаль%

ності теми й авторитетності видання, де ці публікації вміщено. У

рейтингу зі 124 країн Україна посідає 89 місце за середньою

кількістю цитувань.

WoS CC не є повнотекстовою базою, у доступі в ній наявна ли%

ше реферативна інформація, однак ця база запитує доступ до пов%

нотекстової інформації журналів для того, щоб отримати необхідні

на сьогодні додаткові відомості (переважно про джерела надход%

ження фінансування на проведення досліджень — автори часто

надають її в основному тексті публікації, а не в окремому полі ме%

таданих).

Зупинимося детальніше на структурі WoS CC, до якої входять

різні тематичні покажчики (індекси).

Science Citation Index Expanded (SCIE): покажчик журналів з

природничих і технічних наук. Охоплює 8300 провідних журналів

зі 150 наукових дисциплін. Максимальна глибина архіву з 1900 року

дотепер. Імпакт%фактор обраховують.

Social Sciences Citation Index (SSCI): покажчик журналів із суспіль%

них наук. Охоплює понад 2900 журналів з 50 дисциплін. Також він

містить й індивідуально відібрані публікації, що стосуються цієї
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тематики, з 3500 природничих і технічних журналів. Максимальна

глибина архіву з 1900 року дотепер. Імпакт%фактор обраховують.

Arts & Humanities Citation Index (AHCI): покажчик журналів з гу%

манітарних наук та мистецтва. Охоплює близько 1600 видань, а та%

кож індивідуально відібрані документи з майже 6000 видань іншої

тематики, у тому числі з соціології. Внаслідок особливостей циту%

вання наукових публікацій у царині гуманітарних наук і мистецтво%

знавства імпакт%фактор для видань з цього покажчика не обрахо%

вують, але всі інші аналітичні інструменти для отримання науко%

метричних характеристик застосовують.

Emerging Sources Citation Index (ESCI): започаткований 2015 року

політематичний покажчик наукових журналів, які задовольняють

основним критеріям для включення у базу WoS CC, але ще не ма%

ють достатньо високого рівня міжнародного цитування. Він охоп%

лює регіональні журнали, що відповідають мінімальним вимогам

WoS CC стосовно якості матеріалів, їхньої актуальності та впливу.

Ці журнали повинні бути перевірені протягом кількох років перед

ухваленням рішення щодо включення до одного з основних трьох

вказаних вище індесів WoS CC.

Для включення наукового періодичного видання в один із трьох

основних покажчиків WoS CC (Science Citation Index Expanded,

Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index) воно

спочатку має увійти до Emerging Sources Citation Index. Для публіка%

цій, включених до ESCI, обраховуються всі наукометричні показ%

ники БД WoS CC, окрім імпакт%фактора.

Крім того, до бази даних WoS CC входить ще декілька індексів

за типами видань: окремо книги (Book Citation Index, з 2005 року,

близько 12 тис. назв); матеріали конференцій (Conference Procee�

dings Citation Index, з 1990 року, нині це 61 тис. назв); покажчик

відомостей про структури і нові органічні сполуки, описані у

провідних міжнародних журналах (Index Chemicus, з 1993 року і до%

тепер); покажчик відомостей про одно% і багатоступеневі методи

синтезу, описані у провідних наукових журналах і патентах (Current

Chemical Reactios, з 1985 року і дотепер).

За наведеними І.О. Тихонковою даними, з 1997 року в WoS CC

індексувалося 22 українські видання (або їхні перекладні версії,

випуск яких здійснюють зарубіжні видавничі компанії, — 13 із 22).

Важливо, що 19 з 22 видають установи Національної академії наук

України. «Максимальна кількість українських видань в WoS CC бу%
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ла в 2010—2011 роках — 18, мінімальна в 2006 — три видання. Стри%

бок кількості видань в 2010 пов’язаний із розширенням платфор%

ми від 8 до 12 тис. журналів. На сьогодні в Journal Citation Report

2015 знаходимо 15 журналів, тобто лише 15 українських видань

мають імпакт%фактор. До створеного в 2015 році мультидис%

циплінарного ESCI вже відібрано 35 українських видань, наразі вони

проходять технічну експертизу та до кінця 2016 року мають з’яви%

тися на платформі (Тихонкова І.О. Наука України у світовому

інформаційному просторі. 2016. № 13. С. 31—39). 

Основні завдання WoS — забезпечення повноцінної усебічної

інформації для науковців; виконання наукометричних досліджень

для моніторингу, аналізу якості наукових публікацій, стратегічного

планування роботи наукових установ і видань. Для цього WoS має

гнучкі і різноманітні інструменти та передбачає обрахунок багатьох

показників, ґрунтованих на відкритій інформації щодо цитування.

Потрібну інформацію у WoS можна отримати, здійснюючи пошу%

кові запити за тематичними ознаками — категоріями пошуку, пос%

луговуючись системою фільтрів.

Саме тому WoS приділяє багато уваги відбиранню видань — во%

ни мають надавати максимальну кількість коректної інформації

для пошукових інструментів. Повна реферативна інформація до

кожної статті у WoS CC містить:

• бібліографічні дані — ім’я автора(ів), назву статті, назву жур%

налу, в якому опублікована стаття, рік, том, номер, сторінки;

• анотацію, надану автором(ами) — база не складає анотації до

статей, вона показує тільки ту інформацію, що є в журналі;

• ключові слова, як правило, не лише надані автором в оригі%

нальному тексті публікації, а й ті, які визначила система на момент

надходження публікації, виходячи з автоматичних алгоритмів і

внутрішнього тезаурусу ключових слів;

• тематику (тематичну рубрику, категорію) статті відповідно до

однієї або кількох тематичних дисциплін, найчастіше всі публікації

одного журналу мають одну тематичну рубрику (чи рубрики);

• визначений тип публікації (стаття, огляд, доповідь конфе%

ренції, розділ книги тощо);

• інформацію про організацію, в якій працює автор;

• дані про організацію чи організації, що здійснюють фінансу%

вання дослідження (назва організації(й), номер гранту);

• назву й ISSN журналу;
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• відомості про оригінальну мову публікації;

• відомості про видавця;

• перелік посилань до кожної статті.

У журналах, які претендують на включення до ESCI, повинно

здійснюватись рецензування усіх наукових статей, такі журнали

мають відповідати міжнародним етичним стандартам, необхідним

для індексування технічним вимогам, мати бібліографічну інфор%

мацію англійською мовою і бути рекомендованими або затребува%

ними читацькою аудиторією WoS.

Журнал, який подав заявку на індексування, за позитивного

рішення експертів WoS може бути включеним до основних

індексів (SCIE, SSCI, AHCI) або спочатку розміщений в ESCI,

звідки в подальшому може бути переведений в основні індекси.

Однак входження до ESCI не гарантує переходу журналу у ці ос%

новні індекси. Журнал може бути переміщений з SCIE, SSCI, AHCI

в ESCI. Процес оцінювання, відбирання, а також додавання і вида%

лення журналу з WoS СС триває цілий рік, він є безперервним.

Щорічно редакторський (експертний) відділ компанії розглядає

понад 3,5 тис. журналів, які претендують на індексацію в WoS СС,

але лише 10 % з них потрапляють до бази даних.

Оскільки ESCI є справжнім індексом цитування, то користувачі

можуть побачити інформацію про кількість цитувань як на рівні

статей, так і самого видання. Ці дані є необхідними для ухвалення

рішення щодо переведення журналу в основні індекси WoS СС.

Основні засади відбору журналів для індексів (покажчиків)

WoS СС розглядав на цьогорічному семінарі Джеймс Теста (віце%

президент Editorial Development & Publisher Relations, Thomson

Reutors). Детальніше з його рекомендаціями можна ознайомитись

за цим посиланням: http://wokinfo.com/essays/journal%selection%

process/. Деякі з рекомендації вважаємо доцільним навести тут.

Ці основні критерії застосовуються як до вибору журналів у ос%

новну частину WoS СС, так і (з незначними спрощеннями) до тих

журналів, які хочуть потрапити до ESCI:

1. Дотримання базових видавничих стандартів;

2. Актуальний і оригінальний зміст матеріалів, що забезпе%

чується рецензуванням, а також складом редакційної колегії;

3. Залучення авторів із різних країн;

4. Показники цитування.

Жоден з факторів не розглядається окремо.
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Після встановлення відповідності фактичного виходу журналу

заявленій періодичності експерти можуть розпочати розгляд

видання. Але через велику кількість поданих заявок і пріоритети,

встановлені редакторами, на процес оцінки може знадобитися де%

який час. На першому етапі розглядаються всі отримані номери жур%

налу, тож видавці журналів, які подали заявки, повинні продов%

жувати надсилати випуски у WoS до закінчення процесу відбору.

Видавничі стандарти

1. Рецензування. Обов’язковим елементом наукового журналу є

рецензування. Робота рецензента має забезпечувати високу якість

оприлюднених матеріалів, а також коректність і повноту посилань.

2. Етичні норми. Недотримання виданням етичних норм, зай%

ве самоцитування або інші шахрайські практики, спрямовані на

штучне підвищення цитувань, є підставою для виключення журна%

лу з процесу відбору і з бази WoS.

3. Формат видання. Заявки на індексацію можуть надсилати і

паперові, і електронні видання. Всі журнали, що виходять в елект%

ронному форматі (або надають до розгляду додатково й електрон%

ну версію), проходять технічний етап відбору для підтвердження,

що їхній вміст є придатним до опрацювання автоматичними сис%

темами індексування.

4. Дотримання заявленої періодичності. Своєчасність виходу

випусків журналу є базовим критерієм відбору. Журнал повинен

публікуватися відповідно до заявленої кількості випусків на рік, не

порушувати термінів виходу публікацій.

5. Повнота наведеної інформації. Обов’язковими елементами є

інформативна назва журналу, описові заголовки та анотації статей,

повна бібліографічна інформація для всіх цитованих посилань, а

також повні відомості щодо кожного автора статей (афіліація).

Пристатейні переліки посилань обов’язково повинні бути наве%

дені також і англійською мовою або в транслітерованому вигляді

відповідно до міжнародних стандартів.

Зміст журналу. Експерти WoS визначають, чи зможе зміст

оцінюваного журналу збагатити базу даних. Журнали з тематики,

вже достатньо висвітленої у WoS, мають менше шансів на включен%

ня в базу. Тож варто подумати про цікаву та змістовну назву, а також

про тематичне поле, читацьку аудиторію та особливості видання.

Міжнародний склад авторів, рецензентів і членів редакційної

колегії журналу. Журнали, орієнтовані на міжнародну читацьку
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аудиторію, повинні мати й міжнародний представницький склад

авторів і рецензентів.

Для журналів, які мають переважно регіональне значення і,

відповідно, регіональну читацьку аудиторію, що більш властиво

журналам соціо%гуманітарного спрямування, ця вимога не є такою

жорсткою. 

Але всі інші вказані тут вимоги для відбирання їх мають велике

значення: вони повинні бути рецензованими, дотримуватись у

своїй діяльності етичних норм, виходити вчасно, надавати бібліог%

рафічні відомості (назви, анотації, ключові слова) англій%ською

мовою, бібліографічні посилання також повинні бути укладені

відповідно до міжнародних вимог англійською мовою або у

транслітерованому вигляді.

Відбираючи журнали до ESCI, експерти WoS звертають увагу на

ті самі параметри:

1. Рецензування. Всі журнали, що надали заявку щодо вклю%

чення до ESCI, повинні бути рецензованими;

2. Видавнича етика. Факти порушення видавничої етики про%

водять до виключення видання з ESCI;

3. Відповідний електронний формат (XML і PDF, сумісні з сис%

темами індексування ESCI);

4. Бібліографічна інформація англійською мовою або у транс%

літерованому вигляді;

5. Затребуваність читацькою аудиторією (додатковий критерій).

Для ESCI своєчасність видання не є основним критерієм, як

при відборі в SCIE, SSCI і AHCI, однак важливо, щоб журнал ак%

тивно випускав нові матеріали. Журнали, які не виходять тривалий

час чи порушують заявлену періодичність, мають менше шансів на

включення до ESCI.

Електронні версії журналів, що претендують на включення до

WoS, або електронні періодичні наукові видання повинні мати на

своїх сторінках такі елементи:

• назва журналу

• ідентифікатор журналу (ISSN окремо на електронну версію)

• рік публікації

• том і / або номер журналу (якщо є)

• заголовок статті

• усі ідентифікатори статей  (номери сторінок, номер статті, DOI)

• імена та афіліації авторів
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• повний зміст для кожного випуску, куди входить номер

сторінки / статті для кожної публікації (якщо журнал не публікує

окремі статті).

Правильне зазначення індивідуальних ідентифікаторів статей

забезпечує коректне посилання на них, тому запроваження систе%

ми ідентифікаторів є надзвичайно важливим кроком. Кожна стат%

тя повинна мати код DOI.

Важливою ланкою, на думку експертів WoS, є робота з автора%

ми, які повинні вказувати правильні посилання на власні

публікації або інші матеріали, опубліковані у журналі. Для цього

журналу необхідно повідомити авторам правильну назву журналу в

єдиному скороченому варіанті. У посиланні автори повинні вказу%

вати таку інформацію: скорочена коректна назва англійською мо%

вою або транслітерована (відповідно до наданого скорочення

ISSN), номер тому (якщо є), номер випуску (якщо є; у дужках), но%

мер сторінки та / або статті, рік опублікування, DOI.

Виключеним журнал з бази може бути внаслідок абсолютної

відсутності цитувань, запровадження шахрайських практик з ме%

тою штучного підвищення кількості цитувань, порушення

періодичності випуску.

Кожне поле метаданих статей (вказані вище елементи на

електронних сторінках статей) є водночас і пошуковим критерієм

для роботи з базою даних. І саме забезпеченню повноти цієї інфор%

мації приділяють увагу експерти WoS, оцінюючи заявки журналів

на включення.

Необхідно розуміти, що одиницею опублікування у паперово%

му чи електронному вигляді будь%якого періодичного видання є

стаття. З точки зору наповнення бази стаття є окремим продуктом,

який повинен бути забезпечений повною інформацію, тому роз%

біжності між паперовою та електронною версіями одного видання

неприпустимі.

Надзвичайно важливим також є поле «перелік посилань». На

сьогодні панує тенденція до збільшення переліків посилань і уве%

дення до них якнайбільшої кількості наукових статей, виданих не%

давно (залежно від наукового напряму, але найчастіше — протягом

останніх п’яти років) і вже включених до наукометричних баз або

наявних у відкритому доступі на ресурсах рейтингових видавців і

організацій. Отже, це поле є ключовим для бібліометричної бази

даних: саме ця інформація і робить базу даних бібліометричною.
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Кожна аналітична система, яка містить дані про цитування, ба%

зується на збиранні та обробці інформації, яку отримує тільки з тих

джерел, що входять до конкретної системи. Тому наукометричні ба%

зи, здійснюючи процес відбору нових видань, необхідною умовою

називають наведення пристатейних списків літератури в романсь%

кому алфавіті за міжнародними бібліографічними стандартами.

Аналітичні інструменти WoS СС допомагають вирішувати

комплексні завдання. Використання автоматизації при обробці

даних дозволяє уникнути помилок, що з’являються під час «ручної

вибірки». Але це за умови, що інформацію внесено повністю і ко%

ректно (правильно). Однак автоматизований пошук за країною,

установою, тематичним напрямом часто не дає змоги віднайти у

WoS СС статті вітчизняних учених, які насправді там є. Лише

здійснюючи пошук за прізвищем автора або «ручний пошук» за

назвою публікації, ми маємо шанс знайти статтю, написану нау%

ковцями з НАН України. Причиною цього є некоректно наведені

дані стосовно афіліації: неправильно перекладена (транслітерова%

на) назва установи, не вказана адреса тощо. Тобто через прості

формальні похибки система не ідентифікує, наприклад, публіка%

цію даного автора з Україною.

У наукових статтях і інших наукових публікаціях при їх індек%

суванні в наукометричних системах має велике значення афіліація

(affiliation, організація та її місцезнаходження). Вірне зазначення

місця роботи автора дозволяє правильно ідентифікувати його і

виключити вірогідність втрати публікаційних показників окремих

авторів, які мають поширене прізвище, а також показників цито%

ваності установ, де вони афілійовані. За успішністю автора (у пер%

шу чергу, цитуванням його статей) визначається успішність ор%

ганізації, де він працює. Афіліація в статтях має бути представлена

так, щоб її можна було легко і точно ідентифікувати й опрацювати

автоматичними засобами, як і усі інші метадані статті. Важливо,

що у WoS CC з 2008 року передбачено можливість розширеної

афіліації. Це означає, що науковець може вказати у статті більш як

одне місце роботи. Наприклад, місце виконання робіт за науковим

грантом та основне місце роботи.

Оскільки база дозволяє здійснювати пошук за назвою устано%

ви, то для науковців надзвичайно важливо в усіх статтях:

— дотримуватися уніфікованої назви організації, як правило,

зафіксованої в статуті організації і представленої на її офіційному
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сайті; якщо адміністрація не вимагає від своїх авторів однакового

написання назви організації в статтях і не пропонує варіанта

представлення, виникають неминучі помилки в написанні та

розпізнаванні, наслідком яких є втрата даних;

— англійською мовою писати повну основну назву організації

без скорочень і абревіатур; абревіатура може бути подана в дужках

після повної назви;

— подавати афіліацію повну за географічною ознакою — окрім

назви організації також дані щодо розташування (мінімум назва

міста і країни).

Приклад коректної афіліації:

M.M. Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, National

Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 03680, Ukraine 

або 

M.M. Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, National

Academy of Sciences of Ukraine, 14%b, Metrolohichna str., Kiev, 03680,

Ukraine.

Кожний з таких записів, кожна афіліація — це окремий

профіль, за яким здійснюється підрахунок показників публіка%

ційної активності та цитованості. Існування декількох профілів

для однієї наукової установи значно знижує достовірність та пов%

ноту отримуваної наукометричної інформації, погіршуючи показ%

ники цитування. Наприклад, здійснення вибірки за назвою

Національної академії наук України не дозволяє отримати ко%

ректні результати, адже у WoS CC маємо 20 варіантів її назви, а це

означає, що показники цитування НАН України розпорошені по

щонайменше 20 окремим профілям.

Те саме стосується й установ, які фінансово забезпечують вико%

нання досліджень: оприлюднення даних про джерела фінансуван%

ня наукових досліджень є важливим аспектом міжнародної практи%

ки й етики публікацій. Якщо робота підтримана грантами фондів, у

тому числі українських, і виконана у рамках державних або міжна%

родних проектів, бажано цю інформацію вказувати наприкінці

статті або на першій сторінці основною мовою публікації, а також

англійською. У масиві публікацій статтей науковців НАН України

за 2010—2016 рр., наявних у WoS CC, трохи більше за 1,5 % статей

вказали джерелом фінансування НАН України (71 публікація), що,

очевидно, є неповною інформацію. Виконання планових наукових

досліджень у межах фундаментальної та прикладної наукової тема%
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тики установ також є підставою для зазначення основного місця

роботи автора як організації, що надає фінансування.

Зважаючи на викладене, можна сформулювати такі рекомен%

дації для науково%видавничих підрозділів наукових установ:

1. Необхідно організувати сучасні веб%ресурси, отримати

міжнародні стандартні коди ISSN на ці електронні версії; зверну%

тись до міжнародного каталогу Ulrich’s з клопотанням щодо

об’єднання профілів журналу за весь період його існування (за

всіма назвами, ISSN, видавцями, установами%засновниками); за%

проваджувати систему цифрових ідентифікаторів статей DOI.

2. Контролювати зазначення правильної назви власної науко%

вої установи в окремих публікаціях і власних наукових журналах;

3. Вимагати від авторів правильно зазначати місце роботи (у

тому числі англійською мовою) і коректно вказувати назви ор%

ганізацій, які надають фінансування; а також надавати інфор%

мацію щодо авторських профілів (за наявності).

4. Рекомендувати авторам створювати особисті профілі на

міжнародних ресурсах (ORCID, RecearcherID, див. додаток 4).
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Додаток 4. Профіль дослідника: що це й для чого

Профіль дослідника — це його унікальний ідентифікаційний

числовий код і власноруч створений обліковий запис. Він охоплює

таку інформацію: ім’я науковця; його електронна адреса; назва ор%

ганізацій, де працював та / або працює зараз науковець; основні

напрями його наукової діяльності; перелік публікацій; перелік

грантів, у яких науковець брав участь; перелік установ, які ці гран%

ти надавали.

Профілі дослідників не залежать від приналежності до певної

галузі, установи чи країни; профілі, створені у різних системах,

зазвичай легко взаємодіють.

Головна мета запровадження системи унікальних ідентифіка%

торів, тобто реєстру дослідників, — це зв’язування наукової та ви%

давничої його діяльності, надання легкого доступу до власних

публікацій, уникнення помилок у визначенні авторства наукових

публікацій при цитуванні, перекладі, перепосиланні, спрощення

пошуку робіт конкретного автора. Створення профілів уможлив%

лює чітку ідентифікацію наукових робіт, безпомилкове визначення

автора конкретної публікації, навіть якщо він має досить пошире%

не прізвище або у випадку зміни прізвища чи його написання.

Зазвичай профілі дослідників та системи їх реєстрації врахову%

ють необхідність контролю за розповсюдженням збереженої у

профілі інформації та забезпечують інструментарій (опції) для ке%

рування рівнями доступності даних. Наприклад, для широкого за%

галу, для колег, особиста інформація.

Створення профілю спрощує для дослідника надання інфор%

мації у наукові видання, різноманітні організації чи фонди. На%

приклад, подаючи заявку на грант чи статтю до друку, необхідно

вказати свій код, надавши таким чином необхідну інформацію про

себе. Відкритість профілю дає змогу опрацьовувати інформацію

«для широкого загалу» різноманітним базам даних, пошуковим

сервісам, науковим установам і фондам, спрощує пошуки кон%

тактів між науковцями, каталогізацію у базах даних та бібліотеках,

полегшує контроль за діяльністю працівників наукових установ і

навчальних закладів.

Створення профілю, реєстрація інформації дослідника й от%

римання кодів для фізичних осіб є операцією безкоштовною.

Створивши профіль, науковець має змогу сам його редагувати й
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доповнювати, вносячи туди інформацію про наукові здобутки й

нові публікації.

Нині найбільше поширені дві системи універсальних дослід%

ницьких ідентифікаторів: ORCID та ResearcherID.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) — незалежна

ініціатива, реєстр унікальних ідентифікаторів науковців та спосіб

зв’язку видавничої діяльності науковця з цим ідентифікатором.

Створити собі профіль ORCID можна, звернувшись за посилан%

ням: https://orcid.org/register.

ORCID — це номер із 16 цифр, стандартизований за ISO 27729.

Водночас ОRCID — це URL, тому відображається при користуванні

як адреса у такому вигляді: http://orcid.org/xxxx%xxxx%xxxx%xxxx.

На сьогодні базу ORCID для ідентифікації авторів застосовують

CrossRef, Elsevier, IEEE, ImpactStory, Springer, Thomson Reuters, Wiley

та інші видавничі організації та бази даних. 

ResearcherID — аналогічна система ідентифікаторів науковців,

запроваджена корпорацією Web of Science. Цей профіль дозволяє

сформувати повний перелік публікацій статей науковця, які вклю%

чені до БД Web of Science, а також однозначно визначити наукомет%

ричні показники (індекс цитування, індекс Хірша тощо).

Створити профіль ResearcherID можна шляхом реєстрації на

сайті ResearcherID.com (http://www.researcherid.com). Для відбору

власних статей для наповнення профілю можна скористатись по%

шуком у Web of Science через webofknowledge.com або через сайт

ResearcherID.com.

На сьогодні повністю реалізована можливість зв’язку профілю

ResearcherID з профілем ORCID, користувач може створити собі два

профілі у цих системах і синхронізувати їх із можливістю налашту%

вання автоматичної синхронізації у подальшому.
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