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Вступ

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, 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

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 більш ефективним механізм перехресних посилань, так

званий крос�лінкінг. Це забезпечує зростання кількості цитувань

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

чене до користування цією системою, бере на себе добровільно

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 їх застосування наполягають пред�

ставники корпорації Thomson Reuters.



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 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 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 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 безоплатні та платні

сервіси. До перших належить можливість знаходження у базі

CrossRef кодів DOI на джерела з пристатейних списків до всіх

опублікованих статей. До других — можливість перевірки текстів

на наявність елементів плагіату.

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.
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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, як поточне, так 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.

Загальні характеристики веб�ресурсу 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.
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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�

того доступу, каталогізаційні та пошукові системи (DOI, Google

Scholar тощо));
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— 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».

Наводимо детальну інформацію про головного редактора, ре�

дакційну колегію, редакційну раду, відповідального секретаря ре�

дакції: посада, звання, місце роботи (установа, країна), авторський

профіль науковця (ORCID, ResearcherID). Окрему увагу треба

приділити правильності 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 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 —

правильна назва установи відповідною мовою, місто та країна, де

установа розташована; кожному авторові можна вказувати більше
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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.

. 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 ви�

давничої продукції Національної академії наук України в електронно�

му середовищі» (http://akademperiodyka.org.ua/docs/Concept_forma�

tion.pdf), розробленої ВД «Академперіодика» НАН України у межах

виконання НДР «Розробка концепції формування сегменту видавничої

продукції НАН України в електронному середовищі» (наук. керівник

О.Г. Вакаренко, відповідальні виконавці: Ю.В. Діденко, А.І. Радчен�

ко). Концепцію затверджено Науково�технічною радою ВД «Академ�

періодика» НАН України (протокол від 23.12.2014 № 4), схвалено На�

уково�видавничою радою НАН України (протокол від 24.12.2014 № 2).

Основні положення Концепції формування сегмента видавничої

продукції Національної академії наук України в електронному середо�

вищі 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 «Академперіодика» 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 у 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 24 наукові періодичні видання НАН України та

наукових установ іншого відомчого підпорядкування.

Долучитись до користування системою цифрових ідентифіка�

торів DOI наукове періодичне видання може, уклавши з ПА

«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 програми. Таким видання 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. Оригінал заявки треба надати протягом п’яти робочих

днів від дня направлення її в електронному вигляді.

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.

10

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

«Укрінформнаука» 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.

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 (http://www.crossref.org/webDeposit/)

11

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

повідомлення про їх успішно проведену активацію чи повідомлен�

ня про проблеми, через які така активація неможлива. Повідом�

лення надходить на адресу резидента CrossRef (у нашому випадку

до ПА «Укрінформнаука»).

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 2016, 2015 та

2014 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 та аналітичні дані про них у сис�

темі, 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 (http://www.

crossref.org/simpleTextQuery)

4. Заповнити реєстраційну форму:

5. У поле Registered email: вставити зареєстровану адресу елек�

тронної 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. Тобто отримувати й

розміщувати на веб�сторінці власного видання інформацію щодо

того, у яких виданнях по всьому світі були процитовані опубліко�

вані статті (до участі у цьому проекті залучено понад 30 тис. науко�

вих періодичних видань). Ця інформація надається у вигляді гіпер�

посилання на сторінку наукового видання, яке процитувало

опубліковані у вашому виданні статті.

Такий сервіс також сприяє зростанню показників цитованості

та «видимості» цих цитувань, отже, збільшує вірогідність звернен�

ня користувачів до вашого видання.



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 користування 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 необхідне.

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.
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Додаток 2. 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 такого вигляду: 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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