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Рік тому, розпочинаючи спільну роботу Видавничого дому 

«Академперіодика» НАН України та Передплатного агентства 

«Укрінформнаука» з організації впровадження системи цифрових 

ідентифікаторів електронних об’єктів для наукових періодичних видань 

Національної академії наук України, ми готували цей матеріал до виголошення 

на конференції «Наукова періодика: традиції та інновації». 2014 р. конференція 

не відбулась, але підготовлені до неї доповіді були опубліковані в 10-му 

випуску із загальноакадемічної книжкової серії «Наука України у світовому 

інформаційному просторі» [3].  

Виголосити цю доповідь вдалось у травні 2015 р. – під час V Науково-

практичної конференції «Наукова періодика: традиції та інновації», додавши до 

підготованого торік тексту нову, переважно кількісну, інформацію. Тож ця 

стаття деякою мірою повторюватиме попередню у теоретичній частині. Фахівці 

і колеги, які беруть активну участь у розвиткові академічної періодики та 

слідкують за роботою групи з науково-методичного забезпечення видавничої 

діяльності НАН України, із чистим сумлінням теоретичну частину перевірять 

як відомий матеріал. А для тих, хто тільки починає роботу з переведення 

наукового журналу на сучасний відповідний до світових стандартів рівень, цей 

матеріал, сподіваємось, стане у пригоді.  

Наукові періодичні видання як складова сучасної наукової та 

інформаційної системи, повинні оперативно і ефективно виконувати комуніка-

тивну, інформативну і фіксаційну функції, забезпечуючи належне 

представлення розвитку наукових досліджень у конкурентному середовищі. 

Важливо, щоб увесь спектр наукових досліджень був забезпечений якісними 

національними виданнями, а на сучасному етапі – якісними електронними 

науковими періодичними виданнями, що на сьогодні неможливо без створення 

веб-ресурсів періодичних наукових видань, побудованих відповідно до вимог 

світових наукометричних баз даних. Необхідними ланками у процесі 

підготовки таких ресурсів є заходи з упровадження сучасних стандартів та 

нормативних вимог, що регламентують представлення наукових видань в 

електронному просторі та створення ефективних комплексних інформаційних 

ресурсів з активним використанням англійської мови [1, 2, 5].  

На сьогодні для включення у міжнародні наукометричні бази усе більшого 

значення набуває наявність цифрових ідентифікаторів електронних об’єктів 



DOI (the Digital Object Identifier) 
1
. Ідентифікатор функціонує як вбудоване 

посилання, код, який дозволяє віднайти будь-яку публікацію на будь-кому 

ресурсі незалежно від мови первинного посилання, чітко вказує розташування 

статті у мережі Інтернет, забезпечує постійний та надійний зв’язок між 

публікаціями [3, 4]. Це гіперпосилання (шлях до публікації) є усталеним і не 

залежить від зміни видавця, хостінгу чи назви видання: користуючись DOI, 

пошукач має за один крок дійти до потрібної публікації. Завдяки цифровим 

ідентифікаторам об’єкти, які одержали DOI, утворюють систему зв’язків, що 

робить більш ефективним механізм перехресних посилань (крослінкінг). Це у 

кінцевому підсумку призводить до зростання кількості цитувань масиву, що 

надійшов до мережі від одного резидента CrossRef (офіційного надавача кодів 

DOI) загалом і кожної публікації зокрема, водночас спрощуючи укладання 

грамотних переліків посилань. Адже за кодом DOI будь-яке посилання віднайти 

і перевірити значно простіше, ніж за усталеним бібліографічним описом, 

передовсім це стосується іншомовних джерел. 

За підтримки Науково-видавничої ради НАН України та Видавничого дому 

«Академперіодика» НАН України Передплатне агентство «Укрінформнаука» у 

2014 р. стало членом PILA і резидентом CrossRef. Тож воно має усі необхідні 

повноваження для одержання та надання цифрових ідентифікаторів DOI.  

Установа-видавець будь-кого з видань НАН України може одержувати 

DOI, уклавши відповідну угоду з агентством «Укрінформнаука». Також, 

відповідно до рішення Науково-видавничої ради НАН України, видання, які 

беруть участь у Програмі підтримки наукових журналів НАН України, можуть 

одержати цифрові ідентифікатори на підставі відповідного рішення редакційної 

колегії, звернувшись до ВД «Академперіодика» НАН України. Технічно процес 

одержання DOI є простим і детально роз’яснений у додатках до стандартної 

угоди між агентством «Укрінформнаука» і установою-видавцем наукового 

журналу. Вимоги CrossRef щодо структури, обов’язкових елементів 

                                           
1
 Досі користування DOI в Україні було уповільненим (або мало поширеним) через те, 

що для одержання кодів необхідно стати членом організації PILA (Publishers International 

Linking Association, Inc. (Міжнародна асоціація видавничих online зв’язків, Лтд., переклад 

неофіційний), сплачувати відповідні членські внески та платити за коди у стислі терміни й в 

іноземній валюті. Асоціація PILA є некомерційною установою, яка провадить діяльність 

CrossRef – агентства, що надає цифрові ідентифікатори для наукової продукції. Членство в 

PILA є відкритим для видавців літератури наукового та професійного змісту. Вони повинні 

забезпечувати існування (присутність у електронному просторі) метаданих на кожний із 

заявлених об’єктів, на які одержано цифровий ідентифікатор DOI (тобто на виокремлений 

видавцем фрагмент контенту). CrossRef здійснює управління та веде регулярно оновлювану 

інформаційну базу даних, що  складається з оригінальних опублікованих праць, їх метаданих 

і цифрових ідентифікаторів, які вказують на розташування певних статей у мережі Інтернет. 

До набору метаданих належить інформація, що дозволяє описати та ідентифікувати статтю, – 

назва статті, прізвище та ініціали автора (авторів), їхня афіліація тощо. 



представлення й наповнення веб-ресурсу наукового періодичного видання 

детально описані у нашій попередній публікації [3].  

Коли рік тому ми готувалися до виступу на конференції, ситуація з 

упровадженням уніфікованих проектних рішень представлення журналів та 

цифрових ідентифікаторів DOI була такою.  

У 2014 р. згадані вище проектні уніфіковані рішення були реалізовані у 

вигляді веб-ресурсу загальноакадемічного журналу «Наука та інновації» та 

його англомовної версії «Science and Innovation», які почали одер жувати 

цифрові ідентифікатори DOI. На базі цих же технологічних рішень у ВД 

«Академперіодика» НАН України до одержання цифрових ідентифікаторів 

готувалися веб-ресурси загальноакадемічних журналів «Вісник Національної 

академії наук України» та «Доповіді Національної академії наук України». 

Також ВД «Академперіодика» НАН України надавав консультативну допомогу 

«Українському фізичному журналу» та його англомовній версії «Ukrainian 

Journal of Physics» і журналу «Semiconductor Physics, Quantum Electronics & 

Optoelectronics».  

Тоді лише один з журналів Національної академії наук України                  

одержував DOI – журнал «Biopolymers and Cell», який домігся цього 

самостійно.  

З 86 журналів, співзасновником яких є Академія, окрім згаданих вище, ще 

тільки 12 мали постійно оновлювані веб-ресурси з англомовними розділами.  

З них у п’яти не було окремих цільових сторінок на кожну статтю, як того 

вимагає CrossRef: Це журнали «Functional Materials», «Experimental Oncology», 

«Економіка промисловості», «Демографія та соціальна економіка», 

«Народознавчі зошити». Тобто їхні ресурси вимагали незначного 

доопрацювання для того, щоби журнал увійшов до CrossRef і мав можливість 

одержувати цифрові ідентифікатори та користуватись іншими сервісами 

CrossRef для видавців і науковців, підвищуючи власний рейтинг і «видимість» у 

світі.  

Веб-ресурси решти семи з вказаних 12 журналів («Системні дослідження 

та інформаційні технології», «Физика низких температур», «Журнал ма-

тематической физики, анализа, геометрии», «Технічна електродинаміка», 

«Хімія, фізика і технологія поверхні», «Проблемы криобиологии и 

криомедицины», «Термоелектрика») були побудовані таким чином, що 

задоволь няли вимогам CrossRef та могли долучитись до DOI-спільноти рік 

тому. 

Зараз ситуація дещо змінилась, і ми раді, що наша робота сприяла цим 

спільним позитивним напрацюванням. На сьогодні цифрові ідентифікатори 

DOI впровадили десять журналів НАН України та один журнал Національної 

академії аграрних наук.  



Окрім згаданого журналу «Biopolymers and Cell», інші отримують цифрові 

ідентифікатори DOI, користуючись послугами Передплатного агентства 

«Укрінформнаука». Це загальноакадемічні журнали «Наука та інновації», 

«Science and Innovation», «Вісник Національної академії наук України» та 

«Доповіді Національної академії наук України», а також журнали, видавцями 

яких є наукові установи Академії: «Semiconductor Physics, Quantum Electronics 

& Optoelectronics», «Альгологія», «Biotechnologia Acta», «Український 

ботанічний журнал», «Functional Materials».  

Повністю підготували власні веб-ресурси для отримання цифрових 

ідентифікаторів DOI журнали: «Український фізичний журнал», «Ukrainian 

Journal of Physics», «Фізика низьких температур», «Демографія та соціальна 

економіка», «Український географічний журнал».  

Завдяки запровадженій CrossRef автоматизованій системі збору 

статистичних даних про кількість звернень до статей, які отримали індекси 

DOI, через сервер http://dx.doi.org ми маємо змогу одержувати відповідні 

відомості. Вони враховують кількість посилань, які надійшли від різних            

пошукових систем, перехресні посилання від інших видавців, посилання через 

бібліотечні системи баз даних, а також використання індексу DOI у друкованих 

версіях періодичних видань.  

Перші результати нашої спільної роботи ілюструє наведена таблиця. Як 

бачимо, до наукових статей, опублікованих у академічних наукових ви даннях і 

представлених у мережі Інтернет, здійснено понад 2000 звернень за чотири 

місяці 2015 р. Це означає, що користувачі за допомогою індексів DOI 

звертаються до наших статей  середньому понад 500 разів на місяць. За дев’ять 

місяців роботи Передплатним агентством «Укрінформ наука» на наукові статті 

академічних журналів надано близько 400 індексів DOI, тобто на одну статтю у 

середньому припадає понад півсотні звернень. 

Зрозуміло, що розподіл звернень не є рівномірним. CrossRef надає інфор-

мацію про те, до яких статей здійснюється найбільше звернень, і ми 

опрацьовуємо зараз можливість постійного представлення та постійного 

оновлення цієї інформації на сторінках відповідних статей. Список найбільш 
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Враховуючи те, що ми тільки нещодавно долучились до цієї системи, 

маємо невеликий обсяг контенту та ще не опрацювали належним чином 

переліки посилань, щоб забезпечити ефективні перехресні посилання, це 

прекрасний результат. 

Очевидно, що збільшення сегмента наукової періодики Національної 

академії наук України в електронному просторі та якнайширше впровадження 

системи цифрових ідентифікаторів DOI, забезпечених коректними 

перехресними посиланнями за допомогою пристатейних списків літератури, 

призведе до істотного зростання видимості результатів роботи вітчизняних 

науковців, сприятиме відкритості наукового процесу та зростанню престижу 

наукової праці, позитивно впливатиме на імідж науки, Академії та держави.  

Робота виконана в межах наукових досліджень ВД «Академперіодика» 

НАН України за темою «Формування та розвиток електронних ресурсів для 

ефективного представлення видавничої продукції НАН України» (ДР № 0115 

U002088).  

 

  



Кількість звернень на індекси DOI, зареєстровані агентством «Укрінформ-наука» 

(за даними 2015 р.) 

 

Період Кількість звернень 
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1084  

311  
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376  
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