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ВСТУП

До підготовки чергового видання цих методичних рекомен%
дацій нас спонукали не лише новації, запропоновані CrossRef для
журналів та видавців, але й певні зміни у законодавчому полі існу%
вання наукових фахових видань в Україні.
Стрімко наближається термін, визначений наказом Міністер%
ства науки і освіти України «Про затвердження порядку форму%
вання Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018
№ 32, а саме 13 березня 2020 року, коли має припинити існування
категорія В цього переліку. Тобто коли втратять фаховість усі ви%
дання, які на той момент не нададуть до МОН України необхідні
документи і не будуть включені до категорій А та Б.
Станом на 17.05.2019 останні зміни до Переліку наукових фахо%
вих видань внесені наказом МОН України від 15.03.2019 № 358 «Про
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяль%
ності спеціалізованих вчених рад від 5 березня 2019 року». Таким чи%
ном, у підсумковому списку наявні 100 назв видань, з них до кате%
горії А увійшло 52 видання, до категорії Б — 48. При цьому, як і
раніше, одне видання може бути внесеним до Переліку за кількома
спеціальностями. Якщо застосувати спрощений розподіл за спеці%
альностями, у межах традиційно визначених в Академії напрямів,
можна порахувати, що фізико%математичні і технічні науки у кате%
горії А представляють 40 назв видань, а у категорії Б — 15; хімічні і
біологічні — 19 і 13, суспільно%гуманітарні — 2 та 33 відповідно.
Чверть Переліку складають видання НАН України та її установ:
до категорії А входить 22, до Б — два видання. За сприяння Науко%
во%видавничої ради НАН України до категорії А увійшло багато
видань, англомовні версії яких видають закордонні видавці, — ці
версії входять до провідних наукометричних баз Web of Science Core
Collection (WoS CC) та Scopus, отже, відповідають вимогам Порядку
формування до категорії А. Водночас до категорії А увійшли й інші
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видання НАН України, що відповідають світовим вимогам і вклю%
чені до названих баз. Деякі з них виходять винятково англійською
мовою, деякі мають паралельні версії.
Варто наголосити, що до самого цього наказу МОН України
вже планує внести певні зміни: проект наказу «Про внесення змін
до Порядку формування Переліку наукових фахових видань, зат%
вердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15
січня 2018 року № 32» було запропоновано до громадського обго%
ворення, яке тривало до 13.04.2019.
Пропоновані зміни стосуються чіткішого розмежування вимог
до категорій, найрозлогішими та найжорсткішими є вимоги до ка%
тегорії Б.
Категорія А: індексація у WoS CC та / або Scopus; наявність
свідоцтва про державну реєстрацію, ISSN, веб%ресурсу з україн%
ським та англійським інтерфейсом; дотримання періодичності.
Категорія Б: наявність свідоцтва про державну реєстрацію,
ISSN, веб%ресурсу з українським та англійським інтерфейсом; дот%
римання періодичності; розміщення в національних агрегаторах;
наявність DOI; забезпечення рецензування; дотримання визначе%
них МОН України вимог до рецензентів та членів редакційної ко%
легії; індексування статей у базах даних країн, які входять до Ор%
ганізації економічного співробітництва та розвитку та / або Євро%
пейського Союзу.
Категорія В: наявність свідоцтва про державну реєстрацію,
ISSN, веб%ресурсу з українським та англійським інтерфейсом; дот%
римання періодичності; розміщення в національних агрегаторах.
Фактично, у разі запровадження, ці зміни спрощують процеду%
ру входження до Переліку наукових фахових видань України для
видань, які увійшли до WoS CC та / або Scopus, а також дають
відповідь на питання про те, що таке «профільні міжнародні нау%
кометричні бази даних, рекомендовані МОН». У зміненій редакції
чітко вказано, що видання категорії В, яке протягом двох років не
отримало права на входження до категорії А чи Б, виключають з
Переліку. Також змінена версія Порядку передбачає входження ви%
дань, що містять державну таємницю, до категорії Б за дотриман%
ня вимог до редакційної колегії та рецензування.
Незмінними у вимогах залишились основні позиції: не%
обхідність реєстрації ISSN окремо для паперових та електронних
версій; наявність стабільних актуальних веб%ресурсів з англомов%
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ною частиною та певною структурою; формування домашніх
сторінок кожної статті з цифровими ідентифікаторами DOI, на%
явність максимально повних метаданих до кожної публікації зі
структурованими розгорнутими анотаціями та значущими ключо%
вими словами. Важливими аспектами з точки зору світової спіль%
ноти є прозорість процедури відбору статей, якість рецензування,
дотримання видавничої етики, захист авторського права та чітка
позиція видання стосовно плагіату й самоплагіату.
Таким чином, наявні вимоги до наукових фахових видань Украї%
ни загалом відповідають вимогам загальновідомих світових науко%
метричних та реферативних баз, що наполягають на необхідності
підтримки стабільної доступності вмісту наукових журналів, отже —
функціонування індексів DOI.
Цифрові ідентифікатори DOI. Цифровий ідентифікатор об’єкта
DOI (The Digital Object Identifier) — це унікальне гіперпосилання,
яке забезпечує прямий зв’язок із публікацією.
DOI функціонує як вбудоване посилання, код, який допомагає
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
не залежить від зміни видавця, хостінгу чи назви видання: користу%
ючись DOI, пошукач має за один крок дійти до потрібної публікації.
Завдяки цифровим ідентифікаторам кваліфікований контент
усіх учасників CrossRef у повному обсязі є зв’язаним, що дає змогу
активно максимізувати і зберігати переходи (лінки) між ними, ро%
бить ефективнішим механізм перехресних посилань, так званий
крос%лінкінг. Це у кінцевому підсумку призводить до зростання
кількості цитувань масиву загалом і кожної публікації зокрема. Ад%
же видання, залучене до користування цією системою, бере на се%
бе добровільно зобов’язання оприлюднювати усі відомі коди: на
нові статті у виданні, на архівні (у випадку викладення електрон%
ного архіву в мережу Інтернет), а також на усі позиції переліків по%
силань до статей, опублікованих у виданні.
На сьогодні наявність цих ідентифікаторів стає необхідною
умовою для включення видання у міжнародні наукометричні бази.
Так, входження нових видань до Scopus і WoS CC відбувається лише
за наявності DOI. Вимагає наявності DOI і Директорія журналів
відкритого доступу (Directory Open Access Journals, DOAJ), рекомен%
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дована в Європейському Союзі як провідна відкрита платформа
для реалізації ініціатив, відомих як План S.
План S постав з Будапештської ініціативи відкритого доступу,
оприлюдненої 2002 року як намір про свідоме розміщення науков%
цями власних прорецензованих експертами публікацій в Інтернеті
зі дозволом на читання, завантаження, копіювання, поширення,
роздруковування, приєднання до повних текстів статей, уведення
до різноманітних покажчиків і баз, лишень не з комерційною ме%
тою. План S, ухвалений у вересні 2018 року асоціацією Science
Europe, передбачає, що після 01.01.2020 усі результати наукових
досліджень, які фінансуються за рахунок державних грантів, нада%
них національними та європейськими дослідницькими радами та
фінансовими організаціями, повинні публікуватися виключно у
журналах відкритого доступу або на відповідних відкритих плат%
формах. Основу плану становлять 10 принципів, по факту — це ви%
моги до забезпечення фінансування і дотримання авторського
права. Авторське право є необмеженим, а розміщені в Інтернеті
матеріали мають бути під відкритою ліцензією Creative Commons.
Наполягаючи на розміщенні прорецензованих експертами і підго%
товлених професійними видавцями версій, План S визнає пріори%
тетним так званий золотий доступ — тобто відкритих професійних
видань і ресурсів. Також науковий журнал повинен мати цифрові
ідентифікатори DOI, бути зареєстрованим у Директорії журналів
відкритого доступу DOAJ і гарантувати відмову від сплати видав%
ничих послуг за розгляд статті для авторів із бідних країн і знижки
для авторів із країн із середнім рівнем доходу. Фактично, програ%
ми, фінансовані у межах «Горизонт 2020», уже діють відповідно
до Плану S.
Агентство CrossRef. Діяльність агентства провадить Асоціація
PILA (Publishers International Linking Association, Inc., Міжнародна
асоціація видавців наукової літератури). Це некомерційна устано%
ва, членство в якій є відкритим для видавців літератури наукового
та професійного змісту. Вони беруть на себе зобов’язання забезпе%
чувати наявність у електронному просторі метаданих щодо кожно%
го з об’єктів, який одержав цифровий ідентифікатор DOI.
CrossRef здійснює управління та веде регулярно оновлювану
інформаційну базу даних, яка складається з оригінальних опубліко%
ваних праць, їхніх метаданих (які дають змогу користувачеві склас%
ти повне уявлення про публікацію, а також вміщують всю інфор%
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мацію, необхідну для наукометричних досліджень) і цифрових
ідентифікаторів DOI (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 правилами
компонує (генерує) сам для кожного видання і кожної статті у
ньому. Ці згенеровані коди повинні бути зареєстровані на сайті
CrossRef. Тобто на момент генерування кодів та реєстрації їх у ме%
режі Інтернет повинні існувати сторінки для кожної статті, і тіль%
ки 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 безоплатні та платні
сервіси. До перших належить можливість знаходження у базі
CrossRef кодів DOI на джерела із пристатейних списків до всіх
опублікованих статей. До других — можливість перевірки текстів
на наявність елементів плагіату.
Починаючи грамотну роботу з електронним ресурсом наукового
періодичного видання, його видавець повинен: перевірити відо%
мості про друковану версію видання у бюро ISSN щодо ключової
назви та абревіатури (скороченої назви) англійською мовою; пе%
ревірити інформацію, занесену до каталогу БД Ulrich’s Periodicals
Directory: назву та місце розташування видавця, назву видання (у ви%
падку зміни назви видання чи ISSN клопотати про об’єднання окре%
мих профілів); взяти новий ISSN для електронної версії видання.

СТВОРЕННЯ ВЕБРЕСУРСУ
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ CROSSREF

Вимоги агентства CrossRef до вебресурсу
наукового періодичного видання
1. Власний веб%ресурс наукового періодичного видання (жур%
налу) повинен мати англомовний інтерфейс.
2. Сайт повинен складатися з головної (візитної) сторінки жур%
налу із зазначенням ISSN електронної та паперової (за її наявності)
версій журналу, а також вихідної інформації щодо головного редак%
тора, редакційної колегії, політики редакційної колегії з приводу
дотримання авторського права і етичних правил для наукових
публікацій, наукової тематики, порядку та періодичності виходу.
З головної сторінки повинен бути вихід на кожне число журна%
лу — як поточне, так і на архівні.
Сторінка окремого числа журналу (поточна чи архівна) повин%
на містити індекс DOI, наданий цьому числу журналу загалом (на%
дається агентством CrossRef безкоштовно під час заповнення пос%
татейних 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 ок%
ремої 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, пристатейні списки літератури,
перехід на повнотекстову версію статті (наприклад у форматі pdf).
За рішенням редакційної колегії перехід до повного тексту статті
може бути вільним або платним.
Вимогам агентства CrossRef відповідають вимоги, сформульо%
вані ВД «Академперіодика» НАН України для наукових періодич%
них видань Академії.
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Загальні характеристики вебресурсу
наукового періодичного видання
1. Автономність. Веб%ресурс повинен бути виокремленим ре%
сурсом, а не структурною частиною загального ресурсу наукової
установи. Адреса має бути короткою та зрозумілою для максималь%
ного полегшення пошуку видання користувачам мережі Інтернет.
2. Сталість. Видавець повинен забезпечити безперебійне
функціонування ресурсу загалом 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 повинен повністю відтворювати
вміст видання: бути наповненим відповідно до змісту та рубри%
кації, містити всю правоустановну, допоміжну та довідкову інфор%
мацію. Версії веб%ресурсу українською, англійською та іншими
мовами повинні бути тотожними за будовою та наповненням.
6. Якість. Уся подана інформація повинна бути оновленою, уз%
годженою, чіткою, зрозумілою, фаховою.
7. Грамотність. Мова інтерфейсу структурного розділу має бути
тою самою, що й мова викладення матеріалу. Тексти повинні бути
ретельно відредаговані. Особливу увагу варто приділити англо%
мовній частині.
Обов’язкові елементи структури вебресурсу
наукового періодичного видання
1. Головна сторінка. Повинна містити:
 повну назву наукового періодичного видання;
 міжнародний стандартний серійний номер видання ISSN на
паперову (ISSN Print) та електронну (ISSN Online, eISSN) версії;
 правильне скорочення назви видання відповідно до ISSN, ре%
комендоване для оформлення посилань;
 правоустановну інформацію (відомості про засновників, рік
заснування, періодичність);
 інформацію про пов’язане з веб%ресурсом паперове видання;
зміну його назви, що відбувалась протягом існування;
 інформацію про наукові напрями та цільову аудиторію, пе%
релік рубрик;
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 відомості про агрегатори наукової інформації, до яких вхо%
дить видання (реферативні та наукометричні бази, ресурси відкри%
того доступу, каталогізаційні та пошукові системи, наприклад DOI,
Google Scholar тощо);
 переходи на розділи іншими мовами;
 переходи на сторінки «Редакційна колегія», «Інформація для
авторів», «Архів», «Контакти», «Політика журналу»;
 засоби здійснення контекстного пошуку в межах веб%ресурсу.
2. Сторінка «Редакційна колегія».
Наводиться детальна інформація про головного редактора, ре%
дакційну колегію, редакційну раду, секретаря редакції: посада,
звання, місце роботи (установа, країна), авторський профіль нау%
ковця (ORCID, ResearcherID). Окрему увагу треба приділити пра%
вильності написання імен науковців англійською 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 ре%
цензування надісланих до розгляду статей (найкраще — подвійне
конфіденційне, так зване чорне, Peer review); застереження сто%
совно плагіату та охорони авторського права (у т. ч. форми
ліцензійних авторських договорів, угод про опрацювання й
опублікування, відомостей про обов’язкову обробку персональ%
них даних).
4. Архів журналу.
Глибину структурованого по роках архіву видання визначає ре%
дакційна колегія. Числа видання групуються по роках.
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, рекомендо%
вані коректні посилання на цю статтю.
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До метаданих належать:
 перелік усіх авторів статті із зазначенням їхніх посад, звань та
афіліації (місце роботи автора на момент написання публікації —
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), адреса електронної пошти відповідального автора або усіх
авторів;
 структурована анотація статті обсягом не менше 1800 знаків;
 ключові слова до статті;
 пристатейний перелік посилань (References);
 відомості про організацію, яка профінансувала дослідження
та проект, у межах якого це дослідження виконано;
 відомості щодо можливості одержання повного тексту статті (за
передплатою; безкоштовно за умови реєстрації на ресурсі; безкош%
товно з відтермінуванням) або перехід на повний текст — варіант на%
дання доступу до повних текстів обирає редакційна колегія.
5. Контакти.
Повинні містити відомості про місце розташування і можли%
вості контактування з редакцією (фактична адреса, поштова адре%
са, електронна пошта, телефон, факс тощо).
Кожна сторінка веб%ресурсу наукового періодичного видання
має «шапку» — назву видання відповідною мовою та його ISSN.
6. Політика журналу.
Політику журналу визначають головний редактор і редакційна
колегія. Вона охоплює зобов’язання журналу перед авторами та
користувачами, враховує положення про етику та рецензування, а
також засади політики антиплагіату і відкритого доступу.
За рішенням редакційної колегії сторінка статті може місти%
ти додаткові (факультативні) елементи: логотип видання;
інформацію про рецензентів цієї статті; авторські подяки коле%
гам, помічникам, рецензентам; вступ, іншу частину тексту, ок%
ремі положення та / або ілюстрації зі статті, анонси подальших
номерів чи статей, а також інші допоміжні, додаткові, ілюстра%
тивні матеріали.
Ці вимоги укладено на основі «Концепції формування сегмен%
та видавничої продукції Національної академії наук України в
електронному середовищі» (http://akademperiodyka.org.ua/docs/
Concept_formation.pdf), розробленої ВД «Академперіодика» НАН
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України у межах виконання НДР «Розробка концепції формуван%
ня сегменту видавничої продукції НАН України в електронному
середовищі» (наук. керівник О.Г. Вакаренко, відповідальні вико%
навці: Ю.В. Діденко, А.І. Радченко). Концепцію затверджено Нау%
ково%технічною радою ВД «Академперіодика» НАН України (про%
токол від 23.12.2014 № 4), схвалено Науково%видавничою радою
НАН України (протокол від 24.12.2014 № 2).
Основні положення Концепції формування сегмента видавни%
чої продукції Національної академії наук України в електронному
середовищі опубліковано в журналі «Вісник Національної академії
наук України» (Вакаренко О.Г. Академічні періодичні видання: су%
часний формат. Вісник НАН України. 2015. № 4. С. 114—118) та оп%
рилюднено у доповідях співробітників ВД «Академперіодика»
НАН України на V науково%практичній конференції «Наукова
періодика: традиції та інновації» (28.05.2015).
Новим трендом у контексті руху за відкриту науку є забезпе%
чення можливості розміщувати додаткові матеріали, що не
увійшли до публікації, але можуть поліпшувати сприйняття тексту
чи бути корисними іншим дослідникам. А саме: 3D моделі
досліджуваних об’єктів, відеоролики, що ілюструють хід підготов%
ки матеріалу до дослідження або виконання експериментів, бази
даних чи їхні фрагменти, масиви фактичного матеріалу, детальні
розрахунки, розлогі креслення тощо.
Зрозуміло, що тенденція до відкриття таких масивів матеріалу,
зокрема фактичного, потребує і відповідних механізмів захисту ав%
торського права, які нині складаються із трьох частин. По%перше,
дбати про пріоритет автора повинні журнали, які можуть брати до
опрацювання й оприлюднення статтю та супутні матеріали, тільки
лише уклавши з автором ліцензійний договір і розділивши, таким
чином, з автором права і обов’язки. По%друге, відповідальність
покладається на рецензентів та наукових редакторів журналів, які
підтверджують відсутність плагіату й самоплагіату, засвідчуючи
оригінальність наданих до оприлюднення матеріалів. По%третє,
читач, отримавши вільний доступ до оприлюднених матеріалів, зо%
бов’язується використовувати їх лише відповідно до визначеного
журналом виду відкритої ліцензії, серед яких найпоширенішими є
ліцензії Creative Commons.

УКЛАДАННЯ УГОДИ
СТОСОВНО ОТРИМАННЯ КОДІВ DOI

Агентство CrossRef працює тільки з видавцями, які зареєструва%
лись як члени PILA, сплатили відповідні членські внески, отрима%
ли офіційний код видавця — префікс.
Членом PILA може стати як видавець, який виготовляє одне
періодичне видання, так і наукова установа чи наукове видавницт%
во. Асоційований член PILA може надавати послуги з отримання і
користування кодами DOI окремим виданням (видавцям) на
підставі відповідних угод і відповідає перед CrossRef за виконання
зобов’язань щодо формування, наповнення та функціонування
ресурсів видань, які отримали коди DOI.
В Україні на сьогодні існує кілька резидентів CrossRef.
Передплатне агентство «Укрінформнаука» стало Асоційованим
членом PILA у 2014 році, а нині має статус члена%спонсора і
підтримує ініціативу надання відкритих переліків посилань за
програмою Initiative for Open Citatins. На сьогодні ПА «Укрінформ%
наука» забезпечує кодами DOI 64 наукові періодичні видання НАН
України та 74 періодичні видання наукових установ іншого відом%
чого підпорядкування.
Долучитись до користування системою цифрових ідентифіка%
торів DOI наукове періодичне видання може, уклавши з агент%
ством «Укрінформнаука» 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 цієї програми. Таким видання відповідну угоду не%
обхідно укладати з ВД «Академперіодика» НАН України.
Але в обох випадках угода може бути підписана тільки за умо%
ви відповідності веб%ресурсу видання вимогам CrossRef.
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ФОРМУВАННЯ ЗАЯВКИ
НА ОТРИМАННЯ КОДІВ DOI

Після перевірки відповідності ресурсу періодичного видання
вимогам CrossRef та укладання угоди про співпрацю з ПА
«Укрінформнаука» (у разі прямої співпраці) чи ВД «Академ%
періодика» НАН України (у разі отримання ідентифікаторів у ме%
жах Програми підтримки журналів НАН України) відповідальні
представники редакційної колегії видання (працівники редакції)
отримують коди доступу для внесення у базу CrossRef конкретної
інформації щодо кожної статті. Для отримання цифрових іден%
тифікаторів DOI для наукових публікацій редакція журналу надси%
лає до установи, з якої укладено угоду (до ПА «Укрінформнаука»
або ВД «Академперіодика» НАН України), заявку за формою, на%
веденою нижче.
Заявку необхідно надіслати на електронну адресу відповідної
установи (адреса зазначена у договорі). Для кожного числа журна%
лу необхідно подавати окремі заявки.
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 на офіційному
бланку за підписом директора установи%засновника видання, що
відповідає за його вихід. Обов’язково вказувати рік виходу, том (за
наявності нумерації томів), номер, ISSN, повну та скорочену наз%
ву журналу відповідно до ISSN.
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Назва журналу відповідно до свідоцтва про реєстрацію
Назва журналу англійською мовою або транслітерація
відповідно до ISSN
Скорочена назва журналу (абревіатура) англійською
мовою або транслітерація 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 даного числа журналу англійською мовою із зазна%
ченням сторінкового інтервалу (номера першої та останньої
сторінки) кожної статті у вигляді таблиці:
Номер з/п

Автор(и), назва статті, URL%адреса
домашньої сторінки статті

1
2
...
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Сторінковий
інтервал

РЕЄСТРАЦІЯ ОТРИМАНИХ
КОДІВ DOI У CROSSREF
Після отримання заявки та перевірки наявності необхідних ма%
теріалів на веб%ресурсі наукового періодичного видання ПА
«Укрінформнаука» надає необхідні цифрові ідентифікатори DOI.
Відповідний лист протягом трьох робочих днів надсилається на
електронну адресу, з якої надійшла заявка. Після одержання згене%
рованих цифрових ідентифікаторів DOI відповідальний працівник
редакції наукового періодичного видання повинен заповнити
форми на число журналу та кожну його статтю на сайті агентства
CrossRef. Або надіслати туди згенеровані XML%файли з необхідни%
ми метаданими.
Заповнення вебформ на сайті агентства CrossRef
1. Зайти на сайт агентства CrossRef — https://apps.crossref.org/
webDeposit/
2. Заповнити реєстраційну форму на число журналу:
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3. Після заповнення інформаційної форми перейти до
реєстрації статей, які містяться в даному числі журналу. Для цього
треба перейти до інформаційної форми на статтю журналу, натис%
нувши кнопку Add Articles

4. Після заповнення інформаційних форм на всі статті даного
числа журналу натиснути кнопку Finish.
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5. Заповнити інформаційну картку користувача. Код доступу,
пароль, адресу електронної пошти для реєстрації інформаційної
картки користувача Виконавець передає Замовникові після підпи%
сання Договору у вигляді окремого Акта передачі коду доступу.

6. Зареєструвати число журналу, натиснувши кнопку Deposit.
7. Отримати повідомлення про реєстрацію XMLфайла.
Процес закінчено.

ОПРИЛЮДНЕННЯ ОТРИМАНИХ
І АКТИВОВАНИХ КОДІВ DOI

Агентство CrossRef у автоматичному режимі здійснює перевірку
зареєстрованих цифрових ідентифікаторів DOI та надсилає
повідомлення про їхню успішну активацію чи повідомлення про
проблеми, через які така активація неможлива. Повідомлення над%
ходить на зареєстровану електронну адресу резидента CrossRef.
Про результати реєстрації та активації цифрових ідентифіка%
торів редакція наукового періодичного видання повідомляється
електронним листом.
Підтверджені та активовані цифрові ідентифікатори повинні бу%
ти вміщені у вигляді посилання (https://doi.org/<префікс видав%
ця>/<індекс статті>) в електронну версію видання на сторінці зі
змістом номера журналу та на домашні сторінки відповідних статей,
а також у 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 електрон%
ній версії видання.
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РЕЄСТРАЦІЯ УСІХ СТАТЕЙ
ЗА ТРИ ОСТАННІ РОКИ

Видання — користувач системи цифрових ідентифікаторів DOI
зобов’язано протягом шести місяців від дня отримання першого
цифрового ідентифікатора DOI проіндексувати статті за три роки:
за поточний та два попередні (на сьогодні це 2017—2019 рр.).
Тобто створити відповідно до вимог агентства CrossRef на веб%
ресурсі видання архів, виділивши у ньому окремі частини по роках
(томах), у межах років — по випусках.
Сторінка випуску, як зазначено вище, повинна містити зміст і на%
давати можливість переходу з нього на окремі домашні сторінки
кожної статті. На цих сторінках 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 цифрових ідентифікаторів, ви%
конати їх активацію, дочекатись підтвердження активації, зазна%
чити підтверджені цифрові ідентифікатори на сторінках відпо%
відних статей електронної версії журналу. Протягом шести місяців
мають бути проіндексовані всі статті з усіх наявних випусків за по%
точний та два попередні роки.
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РЕЄСТРАЦІЯ
ПРИСТАТЕЙНИХ ПОСИЛАНЬ

Протягом одного місяця від дня отримання цифрових іден%
тифікаторів DOI до окремого числа журналу необхідно на англо%
мовному веб%ресурсі періодичного видання розмістити приста%
тейні 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, для усіх неангломовних
видань необхідно у квадратних дужках зазначати мову оригіналь%
ної статті. Оформлювати їх необхідно відповідно до одного з
найуживаніших у світі міжнародних стандартів, оскільки оформ%
лені таким чином переліки можуть бути коректно опрацьовані по%
шуковими системами та проіндексовані наукометричними базами
даних, зокрема Scopus та WoS СС.
Раніше вибір варіантів оформлення переліків посилань обме%
жували вимоги МОН України до наукових фахових видань. Нині
ситуація інша: у вже згадуваному наказі МОН України від
15.01.2018 № 32 зазначено, що порядок оформлення та подання
публікації для оприлюднення має бути розміщений на веб%ресурсі
видання. Тобто жодних вимог до технічного формлення видань та
пристатейних списків посилань МОН України нині не висуває.
Зрозуміло, що оформлення видань має відбуватись без порушень
чинних у державі стандартів з питань видавничої справи. Але
варіант оформлення пристатейних переліків посилань редакційна
колегія кожного журналу може обрати сама, керуючись найужи%
ванішими варіантами у відповідній галузі науки або взявши за зра%
зок якийсь пріоритетний рейтинговий журнал.
Водночас, у наказі МОН України «Про затвердження Вимог до
оформлення дисертацій» від 12.01.2017 № 40, яким визначено ви%
моги до оформлення дисертаційних робіт, рекомендовано застосо%
вувати: MLA (Modern Language Association) style; APA (American
Psychological Association) style; Chicago / Turabianstyle; Harvard style;
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ACS (American Chemical Society) style; AIP (American Institute of
Physics) style; IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
style; Vancouver style; OSCOLA; APS (American Physics Society) style;
Springer MathPhys Style. І на рівні з ними Національний стандарт
України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліо%
графічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Останній є наближеним до зарубіжних стандартів, придатних для
опрацювання інструментами пошукових систем та баз даних.
Scopus пропонує застосовувати будь%який із восьми варіантів
стандартів для складання бібліографічних списків: APA; CBE —
Council of Biology Editors, CitationSequence; Chicago (AuthorDate
System); Harvard; Harvard — British Standard; MLA — Single Spaced
Reference List; NLM — National Library of Medicine; Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.
І оскільки редакційні колегії журналів можуть нині вільно обира%
ти стилі оформлення переліків посилань, а рекомендації МОН Ук%
раїни та наукометричних і реферативних баз загалом співпадають,
варто повертатись до укладання одного переліка посилань до кожної
статті, керуючись принципами доцільності та раціональності. Важли%
во тільки коректно викласти усі зміни у правилах для авторів, опри%
люднити їх на веб%ресурсі та чітко дотримуватись обраного варіанта.
Існує багато безкоштовних програм для створення бібліо%
графічних описів романською абеткою, що допомагає 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 оформлення джерел, тим легше їх сприйматиме систе%
ма. І чим ретельніше автори поставляться до наданої ними інфор%
мації, тим точнішими будуть статистичні та аналітичні дані про
них у системі, отже — у різноманітних рейтингах.
Статті з електронних журналів описуються аналогічно друко%
ваним виданням з доповненням даних щодо адреси доступу. Най%
точніше дає змогу ідентифікувати електронні публікації цифровий
ідентифікатор DOI, тож його вказувати обов’язково. Вірогідно, що
з масовим переходом наукових видань у відкритий доступ у повно%
текстовому вигляді переліки посилань можна буде складати з са%
мих лише цифрових ідентифікаторів, що слугуватимуть уніфікова%
ними гіперпосиланнями на згадувані й цитовані матеріали.
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Нині видання часто вміщують рекомендовані посилання на
власні статті, тож їх можна просто скопіювати. Набуває поширен%
ня і варіант розміщення на веб%ресурсі видання спеціальної про%
грами — референс%менеджера, який дає змогу автоматично отри%
мати правильне посилання на статтю у одному з найпоширеніших
форматів. Усі вимоги до укладання пристатейних переліків поси%
лань потрібно чітко зазначати у правилах для авторів. Це допо%
може не тільки підвищити рівень і культуру подання матеріалів
до опублікування, а й позбавить редакції від невластивої їм вели%
чезної роботи з упорядкування та перекладу необхідних для БД
відомостей.
Розміщені на домашніх сторінках статей переліки посилань не%
обхідно зареєструвати відповідним чином на сайті агентства
CrossRef. Отримані у процесі реєстрації цифрові ідентифікатори
DOI на позиції з пристатейних переліків посилань треба розмісти%
ти 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.
Інструкція для роботи 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 (англомов%
ний варіант сторінки) розмістити список літератури англійсь%
кою мовою (або транслітерований список), оформлений
відповідно до будь%якого міжнародного стандарту оформлення
пристатейних списків літератури. Перевірити, щоб список не
містив кириличних символів та спеціальних символів. Для цього
також існують спеціальні програми%менеджери, наприклад,
http://invitemsg.com/cyrillic_search.php, http://raskladka.obmen%
service.com
2. Зайти на сайт агентства CrossRef за посиланням https://
apps.crossref.org/SimpleTextQuery
3. Заповнити реєстраційну форму.
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4. У поле Enter text in the box below вставити список літератури.
5. Натиснути кнопку Submit.
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6. Дочекатися відповіді від пошукової системи CrossRef.
7. Скопіювати список літератури з наданими вихідними поси%
ланнями на оригінальні публікації і поставити його на домашню
сторінку проіндексованої статті (англомовний варіант сторінки).
8. Натиснути кнопку Deposit.
9. З’явиться нова форма, яку необхідно заповнити.

10. У поле Email Address вставити зареєстровану адресу елект%
ронної пошти, яка передається Замовникові після підписання До%
говору у вигляді окремого Акта передачі коду доступу.
11. У поле Parent DOI вставити індекс DOI проіндексованої
статті у такому форматі: <префікс видавця>/<індекс статті>
12. У поля Username та Password вставити код доступу і пароль,
які передаються Замовникові після підписання Договору у вигляді
окремого Акта передачі коду доступу.
13. Натиснути кнопку Deposit.
Процес закінчено.
Програма Initiative for Open Citations
2017 року значну підтримку серед наукової спільноти отримала
програма Initiative for Open Citations, головна мета якої — поширен%
ня доступу до даних цитувань публікацій.
Одразу ж після запуску цієї програми в дію ПА «Укрінформнау%
ка», яка є членом Crossref і пропонує послуги з надання DOI ук%
раїнським виданням з 2014 року, однією з перших внесла журнали
Національної академії наук України, які отримують цифрові іден%
тифікатори DOI через ПА «Укрінформнаука», до списків видавців
із відкритими переліками посилань (Members with open references).
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Реєстрація пристатейних переліків посилань у базі даних
Crossref і розміщення отриманих у процесі реєстрації посилань на
першоджерела на власному англомовному веб%ресурсі дає змогу
застосовувати ще один із сервісів CrossRef — Citedby Linking. Зав%
дяки йому можна отримувати й розміщувати на веб%ресурсі влас%
ного видання інформацію щодо того, у яких виданнях усього світу
процитовані опубліковані статті (наприклад у вигляді лічильника):

Інформація про цитування надається у вигляді гіперпосилання
на сторінку наукового видання, яке процитувало опубліковані у
вашому виданні статті.
Сервіс Citedby Linking сприяє зростанню цитованості та «види%
мості» цих цитувань, отже, збільшує вірогідність звернення корис%
тувачів 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 кни%
ги, а також уведення в активний обіг розлогих переліків посилань
до наукових монографій підвищують рейтинги науковців та науко%
вих установ. Для книжкових видань запровадження системи DOI
створює такі самі переваги, що й у випадку зі статтями у 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 користування усіма
сервісами CrossRef, запропонованими для періодичних видань та
статей у них. Можливе також надання цифрових ідентифікаторів
DOI на окремі частини книг: глави, розділи, підрозділи, рисунки,
схеми, таблиці або надання окремого ідентифікатора DOI на
книжкову серію із подальшим одержанням їх для окремих
серійних видань.
Вимоги агентства CrossRef
до вебресурсу книжкового видання
1. Власний веб%ресурс видавця повинен мати англомовний ін%
терфейс.
2. Сайт повинен складатися з головної (візитної) сторінки ви%
давця, з якої повинен бути вихід на сторінку книжкового видання.
Сторінка книжкового видання повинна містити метадані, роз%
міщення 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
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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. «Реєстрація пристатейних поси%
лань», с. 21).
Рекомендовані елементи: прізвища й афіліація авторів; прізви%
ща й афіліація наукових редакторів, рецензентів; анотація (резю%
ме) до книги, ключові слова, кількість сторінок (для книг),
сторінковий інтервал (для розділів).
З огляду на запровадження індексування книжкових видань і
книжкових серій базами даних Web of Science, такий напрям робіт
видається перспективним.
Підвищує його актуальність і План S, який передбачає пред%
ставлення наукових монографій у відкритому доступі на тих самих
засадах, що і наукових статей, — із ліцензіями Creative Commons,
DOI, на професійних відкритих платформах видавців, що деклару%
ють дотримання наукової етики, зокрема шляхом забезпечення
фахового рецензування представлених публікацій.
Єдина відмінність — стосовно книг План S почне діяти не з
01.01.2020, а орієнтовно через три роки.
З огляду на ці тенденції ВД «Академперіодика» НАН України
розпочав з 2017 року надання цифрових ідентифікаторів DOI і
книжковим виданням, зокрема науковим монографіям із проекту
«Українська наукова книга іноземною мовою».

ДОДАТОК 2. Депонування метаданих наукових публікацій
у базу CrossRef за допомогою завантаження XMLфайлів

Реєстрація цифрових ідентифікаторів DOI може відбуватися
двома способами:
1. Депонування метаданих статті журналу шляхом заповнення
реєстраційних форм на сайті агентства CrossRef — http://www.crossref.org
2. Депонування метаданих в базу CrossRef шляхом завантажен%
ня 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, йо%
го перевірка та завантаження.
Створення XMLфайла. Інструкцію CrossRef зі створення 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, потрібна спеціалісту
для створення XML%файла: необхідний формат файла, викорис%
тання 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 допо%
може уникнути проблем і затримок видавничого процесу.
Перевірка XMLфайла. 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 виправлення. Попередня перевірка гарантує
спрощення та пришвидшення процесу депонування метаданих.
Перевірку можна зробити двома шляхами:
1. Перевірка з використанням програми XMLParser. Необхідно
відкрити сторінку CrossRef за посиланням https://data.crossref.org/
reports/parser.html
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Відкриється вікно

Завантажити потрібний файл, вибравши його з папки, і відпра%
вити на перевірку, натиснувши кнопку Upload. Процес перевірки
запущено — відбувається виключно перевірка файла.
По завершенні перевірки з’являється повідомлення щодо вда%
лого або невдалого завершення процесу. Програма XMLParser пе%
ревіряє файли, створені за допомогою всіх схем CrossRef, проте ре%
комендується 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 тестсистеми перевірки CrossRef.
Тест%система перевірки CrossRef має адресу http:// test.crossref.org,
але використовує тестову базу даних і не підтримує процес
реєстрації цифрових ідентифікаторів DOI. Такий спосіб є найкра%
щим для перевірки декількох файлів одночасно. При цьому спо%
собі перевірки передбачено можливість виведення на екран
сторінки з переліком завантажених файлів, повідомленнями про
помилки (за їх наявності) або про конфлікти.
Завантаження XMLфайла. Процес завантаження файла відбу%
вається програмним шляхом за допомогою веб%інтерфейсу
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CrossRef. Цей процес є дуже простим і не передбачає перевірки да%
них протягом часу завантаження. Повідомлення про успішне за%
вершення, що надходить після цього, лише інформує, що файл бу%
ло отримано.
Для початку завантаження необхідно зайти в адміністративну
панель на сторінці https://doi.crossref.org

Після уведення свого логіну та паролю відкривається панель
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У вкладці Home обираємо пункт меню Upload submissions або
вкладку Submissions у верхньому меню.

Обираємо тип даних: Metadata, для реєстрації статті, Query для
реєстрації списків літератури. Важливо, що для реєстрації приста%
тейних списків літератури в базі даних CrossRef також можна засто%
совувати метод формування XML%файлів і завантажити їх за допо%
могою програми завантаження для літератури.
Натискаємо кнопку Choose File, вибираємо 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

По завершенні процесу депонування на зареєстровану в
агентстві CrossRef електронну адресу надходить протокол заванта%
ження, який містить результати цього процесу. Зауважимо, що
навіть у випадку, коли більшість цифрових ідентифікаторів DOI де%
поновані успішно, можуть виникати поодинокі помилки. Тому
протокол реєстрації необхідно ретельно переглянути, помилки
проаналізувати й виправити. Для цього ХML%файли за потреби
можна перезавантажити.

ДОДАТОК 3. Депонування метаданих наукових публікацій
у базу CrossRef за допомогою Metadata Manager

Депонувати метадані наукових публікацій із одночасною
реєстрацією цифрових ідентифікаторів DOI для статей наукових
журналів та списків літератури до них можна за допомогою
Metadata Manager BETA (https://www.crossref.org/metadatamanager/).
Це новий сервіс Crossref, в якому покращено користувацький
інтерфейс і додано декілька нових форм для передання метаданих.
Для початку роботи потрібно зайти в адміністративну панель
сервісу, використовуючи логін та пароль, які передаються користу%
вачу після підписання Договору у вигляді окремого Акта передачі
коду доступу.

1. На сторінці Home потрібно знайти кнопку New publication (угорі
праворуч) і натиснути на неї. З’явиться форма, в якій необхідно запов%
нити всі поля. Поля, позначені *, є обов’язковими для заповнення.
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Journal title * — назва журналу (англійською мовою або
транслітерація) згідно з реєстрацією в базі ISSN;
Journal URL * — URL%адреса сайта журналу (головна сторінка,
англомовна сторінка);
Journal abbreviation — абревіатура назви журналу згідно з
реєстрацією в базі ISSN;
Journal DOI * — DOI журналу (скорочена форма у форматі
префікс / суфікс);
Print ISSN — ISSN друкованої (паперової) версії журналу;
Online ISSN — ISSN онлайн (електронної) версії журналу;
Language — мова, якою видається наукове періодичне видання;
Archive locations — місцезнаходження архіву (обрати із запропо%
нованого списку).
Після заповнення усіх полів натиснути кнопку Save.
2. Для реєстрації цифрових ідентифікаторів DOI для окремого
числа журналу:
2.1. На сторінці Home обрати журнал, для якого потрібно за%
реєструвати DOI;
2.2. На сторінці журналу натиснути кнопку Add record та обра%
ти New volume / issue.
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2.3. Заповнити всі поля

Issue number * — номер числа журналу;
Issue title — назва числа журналу;
Issue DOI * — цифровий ідентифікатор DOI числа журналу
(скорочена форма у форматі префікс / суфікс);
Issue URL * — посилання на веб%сторінку числа журналу (анг%
ломовна версія);
Print date — дата виходу з друку;
Online date — дата публікації онлайн;
Archive location — місцезнаходження архіву (обрати із запропо%
нованого списку);
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Special issue number — номер спеціального випуску (якщо
реєструється спеціальний випуск);
Volume number — номер тому;
Volume DOI — цифровий ідентифікатор DOI тому (скорочена
форма у форматі префікс / суфікс);
Volume URL — посилання на веб%сторінку тому (англомовна
версія);
Optional issue information (Contributorship) — додаткова інфор%
мація про випуск (дані про редакційну колегію випуску).
Після заповнення усіх полів форми необхідно натиснути кноп%
ку Save.
3. Реєстрація цифрових ідентифікаторів DOI окремої статті
журналу та пристатейних списків використаної літератури до неї:
3.1. На сторінці з інформацією про журнал необхідно натисну%
ти кнопку Add article у рядку з випуском журналу.
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3.2. Заповнити поля (поля, позначені *, є обов’язковими для
заповнення).
3.2.1. Article (стаття)
Article title * — назва статті (англійською мовою);
+ Optional title data (необов’язкова інформація);
Article subtitle — підзаголовок статті (за наявності);
Alternate title (translated works) — альтернативна назва статті
(назва статті мовою оригіналу);
Alternate subtitle (translated works) — альтернативний підзаголо%
вок (за наявності, або назва статті мовою оригіналу);
Article DOI * — цифровий ідентифікатор DOI статті;
Article URL * — URL%адреса домашньої сторінки статті (англо%
мовна версія);
Print date — дата публікації;
Online date — дата публікації онлайн;
First page *— номер першої сторінки;
Last page — номер останньої сторінки;
Article / electronic location ID — поле заповнюється для статей
електронних журналів, які не мають номерів сторінок, а лише но%
мер статті;
Abstract — англомовна анотація статті.
3.2.2. Contributor (Автори)
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Contributor 1 — інформація про першого автора статті (всі
інформація подається англійською мовою):
First name — ім’я;
Last name — прізвище;
Suffix — заповнюється, якщо в імені автора є інші ініціали (Sr.,
Jr. тощо);
Affiliation — установа, де працював автор на момент підготовки
статті;
ORCID — авторський профіль дослідника ORCID;
Role — роль (як правило — Author (автор); можливі варіанти —
перекладач, редактор, голова).
Якщо необхідно додати інформацію ще про одного автора,
потрібно натиснути кнопку + Add new
3.2.3. Funding (Фінансування)

Funder name 1 — організація, яка надала фінансову допомогу
для виконання досліджень. Назву організації можна обрати із за%
пропонованого списку (система пропонує варіанти під час уведен%
ня перших літер назви).
Grant number 1 — номер гранту.
+ Add new award number — додати ще один номер гранту.
За необхідності можна додати ще одну організацію%спонсора,
натиснувши кнопку Add new.
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3.2.4. License (Ліцензія)

Free to read license — дозвіл вільного доступу (Yes або No);
License 1 — інформація про першу ліцензію;
Start date — дата початку;
License URL * — посилання на ліцензію;
Applies to — належить (ліцензія) до:
Version of record — версія публікації;
Accepted Manuscript — рукопис, що прийнятий до друку;
Text and Data Mining — обробка тексту та даних.
Щоби додати інформацію про ще одну ліцензію, треба натис%
нути кнопку Add new
3.2.5. References (Перелік посилань)
Reference list or bibliography — у це поле необхідно вставити
англомовний пристатейний перелік посилань данної публікації.
Натисніть кнопку Match references. Після цього система почне
пошук по базі даних Crossref (No match — індекси DOI не знайдено).
Система подеколи пропонує помилкові ідентифікатори DOI,
тому обов’язково потрібно перевіряти, чи знайдений результат
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відповідає пункту списку літератури (кнопка Review match право%
руч). Якщо запропонований системою варіант неправильний, тоді
необхідно натиснути кнопку Reject (Відхилити).
Кнопка Remove all references використовується для видалення
усього списку літератури.
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3.2.6. Related items (Пов’язані елементи)

Relation 1 — інформація про перший пов’язаний зі статтею еле%
мент;
Related item identifier — ідентифікатор пов’язаного елемента;
Identifier type — тип ідентифікатора (обирається зі списку, зап%
ропонованого системою, — DOI, ISBN, ISSN, ARXIV тощо);
Description — опис елемента;
Relation type — тип зв’язку зі статтею (обирається зі списку, за%
пропонованого системою).
Якщо необхідно додати інформацію про ще один пов’язаний
елемент, натисніть кнопку Add new
3.2.7. Additional information (Додаткова інформація)
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Similarity Check URL — посилання на повний текст статті для
перевірки на плагіат (якщо використовуєте сервіс Crossref Similarity
Check https://www.crossref.org/services/similarity%check/);
Archive location — місцезнаходження архіву (вибрати зі списку);
Language — мова публікації.
3.3. Після заповнення всіх форм потрібно повернутись на по%
чаток сторінки, натиснути кнопку Continue (зверху праворуч) та
обрати пункт Review для перевірки внесеної інформації.
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Для корегування даних треба закрити вікно попереднього пе%
регляду інформації про публікацію та внести необхідні виправлен%
ня. Якщо дані коректні — натиснути кнопку Add to Deposit

4. У вкладці To Deposit з’явиться новий запис про статтю. У цій
формі відображаються всі внесені записи, що очікують відправ%
лення на реєстрацію в базу даних Crossref. Поруч із записом відобра%
жається його поточний статус Draft (Чернетка) і метадані статті.
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Якщо у даних є помилки, система відобразить їхнє місцезна%
ходження
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Для реєстрації запису потрібно натиснути кнопку Deposit, а для
його видалення — Remove (поруч із записом)

Після цього з’явиться таблиця із результатом реєстрації (циф%
ровий ідентифікатор завантаження, дата та час реєстрації,
кількість схвалених і відхилених депонувань).
Процес завершено.

ДОДАТОК 4. Додаткові сервіси і послуги агентства CrossRef

Видавці, які є членами асоціації PILA, можуть не тільки реєстру%
вати через систему CrossRef цифрові ідентифікатори DOI для своїх ре%
сурсів, а додатково отримувати переваги від служб і сервісів CrossRef.
Cytedby Linking — база даних взаємної цитованості науково%
інформаційних матеріалів. Використовується для підрахунку
індексів цитування наукових публікацій. Cytedby Linking показує,
ким і де стаття процитована. У деяких журналів на сайті є заклад%
ки This article was cited by, завдяки чому можна побачити список
робіт, у яких процитовано дану публікацію. Здійснюється ця пос%
луга через базу DOI, оскільки, за умовами договору, видавець, крім
обов’язкової реєстрації DOI для статей трьох останніх років, про%
тягом 18 місяців повинен розмістити на сайті періодичного видан%
ня списки літератури цих статей із вихідними посиланнями на
оригінальні публікації. Таким чином, якщо статтю з даного журна%
лу цитують в іншому виданні, у якого є DOI, висока ймовірність
того, що читач із сайта того журналу перейде на сайт даного
періодичного видання. Це сприяє залученню нових читачів, ав%
торів і рецензентів. Для участі в CytedBy видавець повинен подати
списки літератури (опубліковані на своєму сайті) в CrossRef. Так
інформація (на вимогу) надійде журналам, які підписали договір з
CrossRef і які процитували у вашому виданні, отже, вони зможуть
додати цю інформацію собі на сайт. Для цього на сайті журналу не%
обхідно передбачити можливість 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 у
систему. Далі на етапі подачі статті до друку її текст відправляється
для перевірки. Після отримання результату у вигляді таблиці з по%
значенням відсотків ідентичності / подібності текстів і джерел ре%
дакційна колегія може вирішити: відхиляти статтю, направляти ав%
торам на доопрацювання чи направляти на рецензування.
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CrossСheck є платним сервісом. Оплата формується з двох типів
платежів: 20 % від річного членского внеску в CrossRef та постатей%
ної оплати, яка істотно нижче від запровадженої у системі
iThenticate. Існує також система знижок.
CrossMark — система контролю версій наукових публікацій,
яка дає змогу 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? Час%
то автори, рецензенти, а також і видавці у процесі публікації вип%
равляють помилки, оновлюють результати, іноді навіть вилучають
дані. Але як дослідники можуть дізнатися про ці важливі зміни?
Служба ідентифікації CrossMark від CrossRef надсилає повідомлен%
ня дослідникам, що видавці мають намір підтримувати в актуаль%
ному стані їхній науковий контент. Це дає вченим упевненість у
тому, що вони використовують найостанніші і найдостовірніші
версії документа.
Funding Data — база даних інформації про джерела фінансуван%
ня публікацій. Використовується для обліку та аналізування ефек%
тивності 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 аналізування.

ДОДАТОК 5. Профіль дослідника

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 діяльності дослідника, надання легкого доступу до власних
публікацій, уникнення помилок у визначенні авторства наукових
публікацій під час цитування, перекладу, перепосилання, спрощен%
ня пошуку робіт конкретного автора. Створення профілів уможлив%
лює чітку ідентифікацію наукових робіт, безпомилкове визначення
автора конкретної публікації, навіть якщо він має досить поширене
прізвище або у випадку зміни прізвища чи його написання.
Зазвичай профілі дослідників та системи їхньої реєстрації вра%
ховують необхідність контролю за розповсюдженням збереженої у
профілі інформації та забезпечують інструментарій (опції) для ке%
рування рівнями доступності даних (для широкого загалу, для ко%
лег, 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 різноманітним базам даних,
пошуковим сервісам, науковим установам і фондам опрацьовувати
інформацію «для широкого загалу», спрощує пошуки контактів
між науковцями, каталогізацію у базах даних та бібліотеках, полег%
шує контроль за діяльністю працівників наукових установ і нав%
чальних закладів.
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Створення профілю, реєстрація інформації дослідника й отри%
мання кодів для фізичних осіб є операцією безкоштовною. Ство%
ривши профіль, науковець має змогу сам його редагувати й допов%
нювати, вносити туди інформацію про наукові здобутки й нові
публікації. Нині найпоширенішими є дві системи універсальних
дослідницьких 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 як адреса у тако%
му вигляді: http://orcid.org/xxxx%xxxx%xxxx%xxxx. На сьогодні базу
ORCID для ідентифікації авторів застосовують CrossRef, Elsevier,
IEEE, ImpactStory, Springer, Wiley та інші видавничі організації та
бази даних.
ResearcherID — аналогічна система ідентифікаторів науковців,
запроваджена корпорацією Web of Science. Цей профіль допомагає
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.

ДОДАТОК 6. Ліцензії Creative Commons*

Відкритий доступ до наукових публікацій і використання
ліцензій відкритого доступу є особливістю сьогодення та широко
застосовується в державах%членах ЄС, США, інших країнах.
Суттєвим є те, що політика відкритого доступу для наукових
публікацій, створених за рахунок бюджетних коштів, визначена в
цих країнах на рівні політичних документів, механізмів та рекомен%
дацій щодо застосування тих чи інших видів ліцензій відкритого
доступу, а також забезпечення фінансування відкритого доступу.
В Україні матеріали наукових журналів, інших видань для
відкритого доступу надають установи НАН України, деякі вищі
навчальні заклади. При цьому посилання на відповідні ліцензії
відкритого доступу не здійснюється чи інколи здійснюється по%
милково із зазначенням виду ліцензій, що призначені для розроб%
ки відкритого програмного забезпечення або Вікіпедії, які перед%
бачають можливість внесення змін та доповнень до опублікованих
наукових статей без відома авторів, додавання нових авторів тощо.
Ліцензія відкритого доступу — це дозвіл правовласника корис%
тувачам здійснювати використання твору певними способами, пе%
релік яких визначений ліцензією. Як правило, відкриті ліцензії на%
даються невизначеному колу осіб та на термін дії авторського пра%
ва; є всесвітніми (з дією в усіх країнах світу); є невиключними та
безвідкличними, передбачають можливість лише некомерційного
або, навпаки, також і комерційного використання творів, передба%
чають можливість створення або заборони на створення похідних
творів (зі зміною оригіналу твору).
* Для підготовки цього додатка використано матеріали з видання «Питан%
ня охорони авторського права у наукових виданнях (методичні рекомендації)»
(Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, О.Г. Вакаренко, А.І. Рад%
ченко, З.А. Болкотун. Київ: Академперіодика, 2017. 110 с.), підготовленого за
результатами НДР ВД «Академперіодика» НАН України «Формування та роз%
виток електронних ресурсів для ефективного представлення видавничої про%
дукції НАН України» (01.01.2015—31.12.2017).
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Ліцензії відкритого доступу не можуть замінити ліцензійний
договір між автором та науковим періодичним виданням чи видав%
цем. Натомість, у ліцензійному договорі повинно бути зазначено,
що автор дозволяє застосовувати для поширення свого твору умо%
ви певної ліцензії, визначеної виданням. Таким чином, ліцен%
зійний договір визначатиме відносини автора і видавця, а ліцензія
вільного доступу — видавця (за згодою автора) і користувача. Ра%
зом ці два елементи повинні сприяти забезпеченню охорони ав%
торського права і дотримання наукової етики.
Ліцензії Creative Commons (СС) найпоширеніші у сфері видавни%
чої діяльності. Такі ліцензії можна застосовувати до будь%яких
творів у галузі науки, літератури, а також фонограм, фотографій,
баз даних тощо. Вони розроблені для шести типів правовідносин
автора (або особи, що має майнові авторські права) та користувача.
Особливості ліцензій СС. Ліцензії Creative Commons є невиключ%
ними. Особа, що має виключні майнові права на твір, може дозво%
лити використання свого твору за ліцензією Creative Commons і
після цього укласти інший договір про надання невиключної
ліцензії, у тому числі на платних засадах.
Ліцензії діють протягом дії авторського права, що становить в
Україні та ЄС строк життя автора та 70 років з моменту його смерті.
Ліцензію не можна відізвати чи анулювати. Особа, яка має
майнові права на твір, може припинити поширення творів за
ліцензіями CC у певний час, проте наявні копії будуть розповсюд%
жуватися за ліцензією Creative Commons.
Кожна ліцензія зберігає авторські права за автором твору: пра%
во авторства, право першого продажу примірника твору.
Основні вимоги, передбачені ліцензіями СС.
Кожна ліцензія вимагає від користувача твору:
1. Одержувати дозвіл автора на будь%які дії, які автор вирішить
обмежити.
2. Зберігати будь%яке повідомлення про авторське право на
копіях творів.
3. Ставити посилання на ліцензію на копії твору.
4. Не змінювати умови для певного типу ліцензії.
5. Не використовувати технологію, щоб обмежити законне ви%
користання твору іншими отримувачами ліцензії.
Кожна ліцензія дозволяє користувачам творів (наприклад, для
ліцензії щодо некомерційного використання твору):
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1. Копіювати твір.
2. Поширювати його.
3. Показувати або виконувати його публічно.
4. Здійснювати цифрові представлення твору.
5. Переводити твір в інший формат як точну копію.
Умови ліцензій СС складаються шляхом комбінування «еле%
ментів ліцензії», кожен з яких має своє умовне позначення у
графічному вигляді. Ліцензії CC надаються як у вигляді короткого
опису, так і у формі докладної угоди. Не вимагається поширення
разом з твором тексту умов ліцензії. Достатньо зазначити код
ліцензії, який складається з літер (наприклад, CCBY). Основні ти%
пи ліцензій прописані у назвах ліцензій СС.
Застосування ліцензій відкритого доступу в Україні стримуєть%
ся тим, що укладання ліцензій такого типу не передбачено на%
ціональним законодавством про авторське право. Згідно з націо%
нальним законодавством, договори про розпорядження майнови%
ми правами інтелектуальної власності можуть укладатися лише у
письмовій формі. Відповідно до другої частини ст. 1107 Цивільно%
го кодексу України «у разі недодержання письмової форми догово%
ру щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної
власності такий договір є нікчемним».
Також відсутні нормативні акти й рекомендації, які визначають
політику та механізми вільного доступу. Представлення текстів
наукових журналів та інших видань на сайтах наукових установ без
застережень щодо умов вільного доступу та зазначення відповідно%
го виду ліцензій не є вільним доступом у сучасному розумінні та
передбачає обмеження, встановлені законодавством про авторське
право і суміжні права щодо розповсюдження таких видань.
Однак застосування ліцензій вільного доступу можливо й нині:
 по відношенню до користувачів із інших країн;
 по відношенню до користувачів в Україні.
Застосування ліцензій відкритого доступу означатиме, що осо%
ба, яка має виключні майнові права на твір (наукова установа, ав%
тор), розглядає дії користувачів з використання творів у рамках
ліцензії як правомірні та не буде застосовувати відносно них засо%
би захисту майнових прав, якщо використання твору здійснюєть%
ся користувачами в межах ліцензії.
Наприклад, якщо ліцензією визначена можливість розповсюд%
ження та некомерційного використання твору, а користувач вико%
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ристовує такі твори з комерційною метою, особа, яка має автор%
ське право, може застосувати всі передбачені законодавством за%
соби цивільно%правового, адміністративно%правового та кримі%
нально%правового захисту майнових прав.
Застосування ліцензій СС в Україні до внесення змін до зако%
нодавства можливо у вигляді авторсько%правового застереження.
Для цього доцільно та потрібно:
1. Створити на Інтернет%сайтах наукових видань установ окрему
сторінку «Авторське право» українською та англійською мовами з
викладенням політики наукової установи стосовно визначення
правових підстав та форм співробітництва з авторами та користу%
вачами контенту: зазначення особливостей використання ма%
теріалів наукових журналів, інших видань, що розміщуються для
вільного доступу, а також авторсько%правові умови роботи з авто%
рами, які подають рукопис статті до журналу.
2. Розмістити на сайті наукової установи застереження щодо ав%
торського права на наукові видання, розміщені в електронній формі,
у вигляді ліцензії відкритого доступу для окремих статей наукового
журналу або журналу в цілому з можливістю його поширення.
Таке застереження має містити основні положення ліцензії
Creative Commons BYNCND (або CC BYND) чи власної ака%
демічної ліцензії. Зміст застереження вказує, що особа, яка має ав%
торське право, не буде вважати порушенням своїх прав дії корис%
тувача, визначені у застереженні. Розмістити його треба на веб%ре%
сурсі журналу.
Наприклад, для виду ліцензії CC BYNCND «Із Зазначенням
Авторства — Некомерційна — Без Похідних» можна передбачити
застереження в такій формі:
До уваги авторів та користувачів веб%сайту видання «___»!
Статті наукового журналу (науковий журнал в цілому) (…назва
журналу), далі Твори, що розміщені на нашому сайті в електронній
формі, використовуються за умовами ліцензії Creative Commons
AttributionNonCommercialNoDerivs: CC BYNCND.
Відповідно до умов цієї Ліцензії, _______(назва наукової устано
ви, далі Ліцензіар) Ліцензіар надає Користувачам на території всьо
го світу безоплатну, без права видавати субліцензії, невиключну,
безвідкличну ліцензію на використання Творів шляхом: відтворення і
поширення Творів виключно для некомерційних потреб.
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Користувачі не мають права створювати та поширювати
похідні Твори.
Використовуючи Твори, Користувачі повинні вказати авторство
твору.
Використання Творів за межами вказаних повноважень є пору%
шенням авторського права.
Основні види ліцензій Creative Commons
Із зазначенням авторства CC BY
Ліцензія дозволяє іншим особам розповсюджувати, редагувати
твір, вносити у нього зміни, брати його за основу для власних
творів, використовувати з комерційною метою за умови зазначен%
ня первинного авторства. Ліцензія надає найширші повноваження
щодо використання твору.
Із зазначенням авторства — поширення на тих самих
умовах CC BYSA
Ліцензія дозволяє іншим особам редагувати твір, вносити у
нього зміни, брати його за основу для власних творів, використо%
вувати з комерційною метою, за умови зазначення первинного ав%
торства, розповсюджувати похідні твори на тих самих умовах, що
встановлені для оригіналу твору. Ліцензію використовує, наприк%
лад, Вікіпедія.
Із зазначенням авторства — без похідних CC BYND
Ліцензія дозволяє розповсюдження, комерційне і неко%
мерційне використання твору в незмінному вигляді із зазначенням
авторства.
Із зазначенням авторства — некомерційна CC BYNC
Ліцензія дозволяє іншим особам редагувати твір, змінювати йо%
го і брати його за основу для власних творів із некомерційною ме%
тою, із зазначенням авторства на оригінал твору. Автори похідних
творів можуть надавати ліцензії на похідні твори на інших умовах,
ніж визначено для оригіналу.
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Із зазначенням авторства — некомерційна — поширення
на тих самих умовах CC BYNCSA
Ліцензія дозволяє іншим особам редагувати твір, змінювати
його і брати за основу для власних творів з некомерційною метою.
Автори похідних творів мають зазначати авторство на оригінал
твору і надавати ліцензії на похідні твори на тих самих умовах, що
встановлені для оригіналу твору.
Із зазначенням авторства — некомерційна — без
похідних CC BYNCND
Ліцензія надає користувачам найменший обсяг повноважень із
наведених ліцензій: дозволяє поширювати твір за умови зазначен%
ня авторства на оригінал твору. Не дозволяє використовувати твір у
комерційних цілях або змінювати його, утворювати похідні твори.
Ліцензія СС0. Серед ліцензій СС також є інструменти,
котрі вказують, що твір є суспільним надбанням. Ліцензія No Rights
Reserved дозволяє ліцензіарам відмовитися від усіх прав і передати
твір у суспільне надбання. Позначення суспільне надбання (Public
domain) дає змогу позначити власний твір або твір, строк дії авторсь%
кого права на який минув, як такий, що є суспільним надбанням.
На нашу думку, найпридатнішими для використання у прак%
тичній діяльності наукових періодичних видань є ліцензії, що не
передбачають створення похідних творів, а саме ліцензії CC BYND
та CC BYNCND. Водночас, План S наполягає на поширенні
вмісту наукових видань на умовах некомерційних ліцензій відкри%
того доступу, тобто у випадку використання ліцензій СС — CC BY
NC, CC BYNCSA та CC BYNCND. Відповідно, для наукового
періодичного видання у сучасних умовах оптимальним буде об%
рання ліцензії CC BYNCND — із зазначенням авторства, неко%
мерційної, без похідних.
Це видання Методичних рекомендацій підготовлено у рамках ви
конання теми НДР ВД «Академперіодика» НАН України «Розробка
стратегії входження видавничої продукції НАН України у глобальні
системи наукової комунікації» (01.01.2018—31.12.2020).
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