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Прог рес в еко номіці, тех но логії елект рон них за собів ко мунікації, зок ре ма
ство рен ня всесвітньої ме реж Інтер нет, спри чи нив по я ву ве ле тенсь кої кіль -
кості інфор мації, яка за де я ки ми підра хун ка ми под воюєть ся що тиж ня. Що
ж не обхідно зро би ти ук раїнсь ким на у ко вим ви дан ням, аби не за гу би ти ся в
морі на у ко вих ви дань, не втра ти ти ро ка ми за войо вувані по зиції у світо во -
му рей тин гу, або як одер жа ти світо ве виз нан ня віднос но но вим ви дан ням?
На у ко ва літе ра ту ра (жур на ли), окрім носія но вих знань, та кож є то ва ром,
який не обхідно вміти пра виль но предс та ви ти на рин ку для збе ре жен ня і
збіль шен ня як ав торсь кої, так і чи таць кої ау ди торії, оскіль ки са ме це й мо -
же бу ти оцінкою якості ви дан ня.

Нині існує ве ли ка кількість на у ко вої літе ра ту ри, що ви даєть ся ус та но ва -
ми Національ ної ака демії на ук Ук раїни, про те, на жаль, ли ше не значна її
час ти на виз на на та відо ма за кор до ном. Ця "не виз наність" не оз на чає
відсутність у нас та ла но ви тих уче них або ви дат них роз ро бок, во на пев ною
мірою є ре зуль та том де я кої інерт ності на у ко вих ви дань у са мо рек ламі. Час то
та ка невідомість жур налів, а че рез неї і не виз наність на ших робіт, приз во дить
до втра ти не тіль ки пріори тетів у на уці, але й ма теріаль ної ко ристі, яку мог -
ли би одер жа ти і на у ковці, й дер жа ва. Нап рик лад, на за ході знач на час ти на
на у ки фінан суєть ся не тіль ки дер жав ни ми, а ще й при ват ни ми фон да ми. Для
одер жан ня фінан со вої підтрим ки (грантів) на у ковці пи шуть про ек ти. Од ним
з кри теріїв відбо ру про ектів для фінан су ван ня є про фесіоналізм на у ковців,
що виз на чаєть ся за рей тин гом їхніх пуб лі ка цій. Він, у свою чер гу, виз на -
чаєть ся або тим, у яких жур на лах публікує свої ро бо ти на у ко вець, або який у
нь о го рівень ци то ва ності (що не завж ди є еквіва ле нт ни ми ве ли чи на ми). У
ба гать ох фон дах особ ли во (ок ре мим бюд   же том) підтри муєть ся міжна род не
співробітницт во при ви ко нанні грантів. І час від ча су ця співпра ця обов'яз -
ко во має бу ти з країна ми східної Євро пи, до якої, за щас ли вим збігом долі,
на ле жить Ук раїна. Де і як західні на у ковці мо жуть знай ти на у ко вих парт -
нерів? Як пра ви ло, це зустрічі на міжна род них кон фе ренціях, під час яких
лег ко обміня ти ся досвідом, запро по ну ва ти спільні досліджен ня. Але все
біль  шої по пу ляр ності на бу ває по шук май бутніх ко лег у всесвітній ме режі.
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Мож на шу ка ти за клю чо ви ми сло  ва ми у за галь новідо мих по шу ко вих сис те -
мах (google, yandex, rambler), але, вра хо ву ю чи неконт роль о ваність всесвітньої
ме режі, постає питання, чи бу дуть знай дені та ким чи ном ко ле ги дійсно
фахівця ми. Без печніше ви ко рис то ву ва ти так звані гло бальні спеціалізо вані
ба зи да них, нап рик лад Scopus, elibrary, що містять інфор мацію про зміст
жур налів, ано тації ста тей, бібліог рафічні дані, доз во ля ють здійсню ва ти по -
шук за клю чо ви ми сло ва ми в текс тах ста тей, а та кож виз на чи ти ци то ваність
да ної публікації, тоб то її якість. До дат ко во мож на знай ти та про а налізу ва ти
інші публікації да но го ав то ра, пе рег ля ну ти йо го на у ко вий шлях та оціни ти
рівень робіт на у ко во го зак ла ду, де ви ко на на ро бо та. 

Не обхідно, пе ре дусім, відміти ти, що особ ливістю ро бо ти ба зи да них є
мож ливість підра хун ку будь�якої ста тис ти ки, але ли ше се ред тих да них, що
в цю ба зу вне сені. Для прик ла ду візь ме мо гіпо те тич ний "Ду же Доб рий На у -
ко вий Ук раїнсь кий Жур нал" (ДДНУЖ): як що він не індек суєть ся ба зою да -
них Scopus, то на будь�який за пит про ци то ваність він мо же одер жа ти ли -
ше 0, і відповідно ро бо та ук раїнсь ко го вче но го, опубліко ва на в нь о му, бу де
і не про чи та на, і не про ци то ва на (тоб то не виз на на на За ході), а сам уче ний
і зак лад, де бу ла ви ко на на ро бо та, не ста нуть відо ми ми світо во му ко лу на -
у ковців. Не вирі шить ся ця проб ле ма, навіть як що у ДДНУЖ є свій сайт, на
яко му бу де ко ре кт но розміще на інфор мація про публікацію (маєть ся на
увазі та ким чи ном, щоб її змог ли швид ко роз шу ка ти ро бо ти по шу ко вих
сис тем) оскіль ки, ще раз звер таю ува гу, по шук бу де про во ди ти ся ли ше се -
ред інфор мації, яка вне се на до ба зи. Та кож, ви хо дя чи з особ ли вос тей ро бо -
ти баз да них, не обхідно пам'ята ти: навіть як що ДДНУЖ прий ня то для
індек су ван ня в та ку ба зу, і опубліко ва ну в нь о му стат тю про ци тує інший
жур нал (не має зна чен ня країна ви дан ня), який не індек суєть ся тією ба -
зою, у якій ми ро би мо за пит, то і ДДНУЖ, і ав тор, і на у ко вий зак лад при
підра хун ках ци то ва ності одер жать все той же 0. Хо ча стат тя і бу ла про чи та -
на і про ци то ва на, це за губ ле на ци то ваність.

На жаль, у Scopus і "На уч ной Элект рон ной биб ли о те ке" (elibrary) пред -
с тав ле но не ве ли ку кількість ук раїнсь ких ви дань. То му важ ли во, щоб бу ла
про ве де на, при наймні, інфор маційна кам панія для роз'яс нен ня не -
обхідності по дан ня інфор мації про жур на ли у за кор донні ба зи да них, що
бу де ко рис но як са мо му ДДНУЖ, так і іншим ук раїнсь ким ви дан ням.  Од -
нією з при чин та кої не ве ли кої предс тав ле ності ук раїнсь ких ви дань, нап -
рик лад у Scopus, є ма ла відомість на шої на у ко вої літе ра ту ри для за кор дон -
них на у ковців, які раніше ре ко мен ду ва ли вне сен ня то го чи іншо го ви дан -
ня в цю ба зу. На щас тя, за пов нив ши не ве лич ку фор му, мож ли во ре ко мен -
ду ва ти жур нал комісії, що розг ля дає пре тен дентів для вне сен ня в цю ба зу.
Про те не обхідно пам'ята ти про де які обов'яз кові (або ре ко мен до вані)
скла дові жур на лу для успішно го про ход жен ня ць о го до бо ру.

1. На явність ISSN (International standard serial number). Йо го мож на одер жа -
ти, відпра вив ши за яв ку в issn.org. Реєстрація в ISSN дасть Вам виз нан ня ва шої
наз ви та, як що тре ба, ско ро чен ня. Як що наз ва жур на лу ук раїнсь кою/російсь -
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кою мо ва ми, не обхідно повідом ля ти чи та чам жур на лу, як по си ла ти ся на публі -
ка ції при ци ту ванні їх у за кор дон них публікаціях. Оскіль ки віль на трансліте -
рація, як і пе рек лад, мо жуть да ва ти декіль ка варіантів назв жур на лу, що не доз -
во лить звес ти ста тис ти ку ци ту вань до ку пи. 

2. На явність ре зю ме англійсь кою мо вою (вклю ча ю чи наз ву ро бо ти та
ав торів, для де я ких баз та кож не обхідні наз ви та ад ре си інсти тутів).

3. Веб-сторінка видання, особливо її англійська версія, повинна пра -
цю вати та вчасно оновлюватися.

4. У складі редакційної ради мають активно працювати закордонні вчені.
5. Оформлення переліку цитованої літератури відповідно до загально -

прий нятих міжнародних стандартів. Також у деяких базах не розгля даються
видання, у яких перелік літератури не латинським алфавітом.

6. Строге дотримання строків виходу видань.
7. І, звичайно ж, науковий рівень видання.
Детальнішу інформацію можна знайти на scopus.com.
Для наших видань, що друкують статті українською та російською

мовами, можемо порекомендувати elibrary – Наукову електронну бібліо теку,
що за можливостями схожа зі Scopus, але орієнтована на кириличні видання
(російська та українська мови підтримуються). Нескладний процес вклю -
чення в базу, легкий технічний супровід при підготуванні матеріалів для цієї
бази даних, можливість автоматичного підрахунку імпакт-фактора РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) і, звичайно ж, шанс зберегти,
поновити або створити нові наукові контакти з науковою спіль нотою Ро -
сійської Федерації, сподіваюсь, спонукає україн ські видання долучитися до
цього проекту. До того ж спільні українсько-російські наукові дослідження
мають шанс одержати пристойне фінансування. 

Для нашого "Biopolymers and cell" додатковою вагомою причиною спів -
праці з http://elibrary.ru стала відмова в 2008 році у продовженні дозволу на
його розповсюдження територією Російської Федерації та неможливість пе -
ред плати видання в РФ за каталогами "Почта России" через ДП "Преса". Для
включення в elibrary необхідно підписати договір про співпрацю та підготу -
вати щонайменше інформацію про видання за три останні роки. Проте
зручна програма, розроблена фахівцями бібліотеки, надається без коштовно,
а їхня своєчасна допомога дозволить це зробити швидко та коректно. 

Для пошуку наукової інформації у галузі природничих наук
(біологія/медицина) найчастіше використовують базу PubMed (рефератив -
на база, що містить лише інформацію про журнали і статті). Проект засно -
вано National Library of Medicine (США). В PubMed відображаються лише
"перевірені" видання. Для включення в базу необхідно відправити детальну
реєстраційну анкету та послідовно, відповідно із часом виходу, відправити
де кіль  ка номерів видання (залежно від кількості номерів на рік). На жаль,
PubMed надає перевагу виданням англійською мовою, хоча в офіційних
умо вах немає мовних обмежень. Певно існують труднощі роботи з
кирилич ни ми текстами. База даних MedLine тісно співпрацює з PubMed і,



потра пив ши в неї, ДДНУЖ, навіть не маючи імпакт-фактора, міг би заохо -
чувати до співпраці іноземних авторів, як показав досвід Experimental
Oncology (з доповіді проф. С.П. Осинського, заступника головного редак -
тора журналу, на конференції "Наукова періодика:  традиції та інновації").
Бажаною умовою для включення в MedLine є наявність структурованого
абстракту, відповідність міжнародним фор ма там наукової літератури та
можливість надання даних про видання в xml форматі. Детальна
інформація – на сайті www.nlm.nih.gov.

Користуючись нагодою, рекомендую журналам приєднатися до поль ської
бази Index Copernicus. Процедура включення також вимагає запов нен ня
реєстраційної анкети та відправки видань відповідно до часу виходу. Щорічно
компанія публікує рейтинг видань та проводить детальний аналіз не тільки
наукового рівня кожного журналу, але і його оформлення, роз повсюдженості,
привабливості для читачів тощо. Також на сайті Index Copernicus доступний
сервіс підрахунку звернень ко ристувачів бази до Вашого видання.  

Досвід наукового журналу "Biopolymers and Сell". Журнал засновано 1985
року Академією наук Української РСР та Інститутом молекулярної біології
і генетики АН УРСР і зареєстровано під назвою "Биополимеры и клетка"
(головний редактор – академік НАН України Г.Х. Мацука). За 25 років у
журналі надруковано більше 1800 публікацій, з яких 160 – огляди, 1550 –
експериментальні роботи, матеріали конференцій, з’їздів, рецензії науко -
вих і освітніх новинок. Ми пишаємося широкою географією авторів: робо -
ти виконувалися не лише в наукових установах Радянського союзу, але і за
його межами. У 1995 році до офіційної назви, з внесенням змін до юридич -
них документів, додали переклад українською мовою "Біополімери і клі -
тина". Таким чином, на початок 2009 року при цитуванні статей автори
використовували або одну з двох офіційних назв, або їхню транслітерацію,
або переклад назви Biopolymers and Сell. Зрозуміло, що в такій ситуації
підрахунок цитованості був технічно неможливим. Тому 2009 року редак -
цій на рада прийняла рішення офіційно перереєструвати журнал під назвою
Biopolymers and cell (і закріпити за ним скорочення "Biopolym. cell".) Відпо -
відні зміни було внесено до бази ISSN. Як і в світі бізнесу, процес перебрен -
дування завжди на початку приносить збитки та додатковий клопіт. Читачі,
автори та бібліотеки звикли до попередніх назв, і без конт ро лю інфор -
мування таких змін можна втратити як читачів, так і авторів. 

Журнал публікує статті з молекулярної біології і генетики та суміжних
наук українською, російською та англійською мовами з обов’язковим
наданням резюме усіма трьома мовами. Проте мовою науки є англійська, і
тому 2006 року за ініціативи і безпосередньої участі теперішнього головного
редактора журналу академіка НАН України Ганни Валентинівни Єльської
було започатковано переклад статей на англійську і розміщення pdf ан -
глійської версії на сайті журналу www.biopolymers.org.ua. Можливо, це
спонукало корпорацію Google запропонувати оцифрувати всі архівні номери
видання. Так з 2007 року всі статті, опубліковані протягом 1985–2006 років,
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представлені в Google Академії. Ця співпраця одразу підвищила відві ду -
ваність сайту журналу. 

Досвід роботи з Google спонукав нас ство рити власний електронний
архів, якій вже два роки знаходиться у вільному доступі на сайті журналу.
Проте лише наявність сайту не дозволяє суттєво збільшити аудиторію
читачів і підвищити рейтинг видання. З цим завданням, як вже вказувалося,
можуть успішно впоратися лише спеціалізовані бази даних. Тому в 2008 році
ми подали заявки на включення до баз даних Index Copernicus, Scopus, DOAJ,
elibrary, ВИНИТИ. Кожна з цих баз даних має своїх користувачів, причому
часто вони не тотожні. Приємно відмітити, що співпраця з базами призвела
до значного збільшення візитів на сайт журналу (з 500 звернень у 2007 до
7000 у 2010) та розширення географії відві дувачів (за рік частка іноземних
гостей сайта зросла до 25 %). Також частіше стали надходити запити на
публікацію від закордонних авторів і рецензентів. 

Однак лишається декілька проблем, що потребують негайного вирі -
шення. І оскільки з даними труднощами стикаються й інші видання НАН
України, певно, необхідно об’єднати зусилля для їх вирішення. 

1. Передплата для закордонних читачів.
1а. Оскільки досить часто читачам необхідна лише окрема стаття з

журналу, то, знайшовши її в Інтернеті, вони мають бажання саме зараз
придбати і прочитати її. Тому необхідно організувати безпечний і надійний
сервіс передплати доступу до статей он-лайн на сайті кожного видання.
Ось низка запитань, що необхідно проробити.
• Які необхідно мати дозволи і як коректно все оформити в податковому

і юридичному аспекті. Оскільки жоден з закордонних читачів не буде
заповнювати договір і реєструвати його в будь-якій установі для
переказу вартості однієї статті. 

• Як створити сервіс передплати он-лайн окремих статей або номерів
журналу, котрий би був зручний у використанні в редакції та не
вимагав постійної допомоги програмістів? Які програмні продукти
краще для цього використати? Щоб вони були надійними і дозволяли
оплату різними платіжними системами.
1б. Вдосконалення передплати через Державне підприємство "Преса".

На сьогодні формально прописана можливість он-лайн передплати видан -
ня від одного номера до річного комплекту, проте досі не працює
англомовна сторінка ДП "Преса", а лише невелика кількість іноземних чи -
та чів вільно володіють українською. 

2. Необхідно ретельно проробити і в подальшому офіційно врегу лю -
вати питання стандартів оформлення статей, ілюстрацій та переліку літера -
тури, щоб жорсткі правила не закривали дорогу до міжнародних баз даних.

3. Створити групу технічної допомоги, яка б час від часу допомагала у
вирішення питань, котрі виникають при роботі сайта, видавничих
програм, конвертації матеріалів у певні формати (наприклад xml), що
інколи є необхідним для подачі в певні бази даних.
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4. Можливо необхідно спробувати включити окремі видання до пере -
ліку ВАК Російської Федерації, без сумніву буде дуже корисно і для видан -
ня, і для науковців.

5. Пошук кваліфікованих перекладачів наукової літератури та редакто -
рів англійських текстів. 

Від щирого серця хочу подякувати "Укрінформнауці" та її директору Яцків
Тетяні Михайлівні за організацію передплатної кампанії нашого ви дання в Росії
та країнах близького зарубіжжя і побажати розширення переліку кра їн-
учасників проекту. Видавничому дому "Академперіодика" – за організацію
цікавої конференції. І особливо щира подяка співробітникам Науково-видавни-
чої ради НАН України Радченко Анні Ігорівні та Язвинській Миро славі
Вікторівні за багаторічну своєчасну підтримку, допомогу, добро зичливість і
розуміння.
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