Реальні кроки до Open Ukrainian Citation Index
У червні 2018 р. МОН оголосив про початок роботи спільно з Державною науковотехнічною бібліотекою над створенням в Україні власного відкритого індексу наукового
цитування (Open Ukrainian Citation Index).
Планується, що проект дасть змогу відстежувати публікаційну активність та цитованість
українських науковців, видань та установ, оскільки багато з них із різних причин
залишаються поза увагою таких баз як Scopus та Web of Science.
Новий Порядок формування Переліку наукових фахових видань України вимагає від
журналів категорій А та Б надання кожному опублікованому матеріалу цифрового
ідентифікатора DOI. Для того, щоб отримати DOI, видавці мають звернутися до однієї з
офіційних реєстраційних агенцій — представників організації Crossref.
Нині Crossref пропонує клієнтам узяти участь у роботі різних додаткових сервісів,
спрямованих на забезпечення ефективного функціонування мережі посилань, зокрема у
програмі Cited-by. Завдяки ній видавці можуть довідатись про посилання на публікації, і
підрахувати посилання між різними науковими документами з DOI. Нещодавно Crossref
запропонував науковій спільноті підтримати проект Initiative for Open Citations — проект, що
робить дані про цитування структурованими і відкритими для всіх. Саме цю ініціативу МОН
України і планує використати як основу для створення національного індексу цитування.
Initiative for Open Citations — співпраця між науковими видавництвами, дослідниками та
іншими зацікавленими сторонами для поширення необмеженого доступу до даних про
цитування в науковій літературі. Ініціативу підтримали відомі академічні видавці: Cambridge
University Press, Royal Society of Chemistry, SAGE Publishing, Springer Nature, Taylor &
Francis, Wiley та багато інших.
Значну роль у роботі Initiative for Open Citations відіграють бази даних. Організація
Crossref з 1 січня 2018 року з урахуванням того, що її бібліотека нараховує понад 90
мільйонів документів, започаткувала політику відкритих списків літератури, про що й було
повідомлено всім партнерам на початку року.
ПА «Укрінформнаука», яка є членом Crossref і пропонує послуги з надання DOI
українським науковим виданням з 2014 року, однією з перших внесла до переліку ініціативи
видавців, які забезпечують відкриті списки літератури (Members with open references).
На сьогодні вже 10 вітчизняних видавців є учасниками програми Initiative for Open
Citations (а це — понад 50 журналів), і ця кількість тільки зростає, а отже — видимість
наукової періодики України в світовому інформаційному просторі активно
підвищується завдяки застосуванню сучасних інформаційних технологій.
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