
Впровадження системи цифрових ідентифікаторів DOI 

Одним із кроків до включення в міжнародні наукометричні бази є 

впровадження системи надання цифрових ідентифікаторів об’єктів (The Digital 

Object Identifier – DOI). DOI – це вбудоване посилання, код, який дає змогу 

віднайти будь-яку публікацію на будь-якому ресурсі незалежно від мови 

первинного посилання, чітко вказує розташування статті в мережі Інтернет, 

забезпечує постійний та надійний зв’язок між публікаціями. Це гіперпосилання 

(шлях до публікації) є усталеним і не залежить від зміни видавця, хостингу чи 

назви видання: користуючись DOI, пошукач має за один крок дійти до 

потрібної публікації.  

Надання цифрових ідентифікаторів для наукової продукції здійснюється 

агентством CrossRef, діяльність якого здійснює некомерційна установа – 

асоціація PILA (Publishers International Linking Association, Inc.). Членство в 

PILA є відкритим для видавців літератури наукового та професійного змісту. 

CrossRef здійснює управління та веде регулярно оновлювану інформаційну базу 

даних, що складається з оригінальних опублікованих праць, їх метаданих і 

цифрових ідентифікаторів, що вказують на розташування певних статей у 

мережі Інтернет.  

Науково-видавнича рада НАН України підтримала спільну ініціативу 

Видавничого дому «Академперіодика» НАН України і передплатного агентства 

«Укрінформнаука» щодо укладання угоди з асоціацією PILA і входження до 

CrossRef.  

У 2014 р. «Укрінформнаука» стала членом PILA та резидентом CrossRef, і 

відтепер має усі необхідні повноваження для одержання та присвоєння 

цифрових ідентифікаторів DOI, що дає можливість для організації найбільш 

ефективної співпраці з академічними науковими журналами. Установа-

видавець кожного з видань НАН України може одержувати DOI, уклавши 

відповідну угоду з агентством «Укрінформнаука» (http://u-i-

n.com.ua/ua/news/?news_id=10).  

Детально про корисність цих ідентифікаторів, переваги користування ними 

для усього масиву періодичних видань НАН України, а також про вимоги 

CrossRef до видань для отримання цифрових ідентифікаторів можна прочитати 

в статтях А. Радченко, Т. Яцків та І. Тихонкової у випуску 10 

загальноакадемічної серії «Наука України у світовому та інформаційному 

просторі».  

Для отримання та успішного функціонування механізму цифрових 

ідентифікаторів установі-видавцю необхідно створити веб-ресурс наукового 

журналу, відповідно до обов’язкових вимог CrossRef. З метою допомоги 

кожному науковому журналу НАН України в розробці власного веб-ресурсу 

відповідно до цих вимог ВД «Академперіодика» НАН України розробив 

необхідні уніфіковані технологічні рішення і готовий надати необхідні 



консультації та допомогу в доопрацюванні чи створенні необхідного веб-

ресурсу.  
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