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Open Ukrainian Citation Index  

• Проєкт ДНТБ України зі створення пошукової 

системи і бази даних наукових цитувань, які 

надходять від усіх видань, що використовують 

Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for 

Open Citations (I4OC).  
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1. Ідея проєкту 



Алгоритмам складно працювати з 

науковими цитуваннями 
 

Вчені можуть скористатись стилем IEEE, 
• [1] P. B. White, “Using data mining for citation analysis,” Coll. Res. Libr., vol. 80, no. 1, 

pp. 76–93, 2019. 
 

або ж обрати Harvard – Cite them Right 9th edition, 
• White, P. B. (2019) ‘Using data mining for citation analysis’, College & Research 

Libraries, 80(1), pp. 76–93. doi: 10.1121/1.381755. 
 

…але не:  
• <Author ID>, <Publication ID>, <Object Identifier>, <Publisher identifier>, <Date (of 

publication/access)>, and specific location (such as page number, etc.)* 
 

* Ідея Тодда Карпентера https://scholarlykitchen.sspnet.org/2014/11/06/why-are-publishers-and-editors-wasting-time-formatting-citations/ 



Комерційні інструменти для аналізу 

наукових цитувань 



Initiative for Open Citations  

• Співпраця між науковими 
видавництвами, дослідниками 
та іншими зацікавленими 
сторонами задля сприяння 
необмеженій доступності 
даних про наукові цитування. 

https://i4oc.org 



Найбільші видавництва, які підтримали I4OC 

• American Geophysical Union; 

• Association for Computing 

Machinery; 

• BMJ; 

• Cambridge University Press;  

• Cold Spring Harbor Laboratory 

Press; 

• EMBO Press; 

• Royal Society of Chemistry; 

• SAGE Publishing; 

• Springer Nature; 

• Taylor & Francis; 

• Wiley… 



Скільки цитат вже відкрито? 

47,6 мільйони записів DOI з відкритими бібліографічними списками 

вересень 2019 
8th Conference on Open Access 

Scholarly Publishing (COASP 2016) 



Crossref для наукових журналів 

Єдина реєстраційна агенція, яка: 

• не має регіональних обмежень; 

• не надає перевагу конкретним 

регіональним мовам; 

• присвоює DOI для опублікованих 

наукових цифрових об’єктів. 

https://www.crossref.org 



Сервіс Cited-by від Crossref 

• Видавці подають у Crossref 
списки використаної 
літератури, алгоритм 
Crossref порівнює отримані 
метадані з посиланнями на 
DOI і встановлює зв’язки 
між записами в базі 

https://www.crossref.org/services/cited-by/ 



Приклад роботи Cited-by 

Кількість цитувань  

згідно з Crossref 



Новий Порядок формування Переліку 

наукових фахових видань України 

• Вимагає від редакцій видань 
присвоєння кожному 
опублікованому матеріалу 
міжнародного цифрового 
ідентифікатора DOI (Digital 
Object Identifier) 



Crossref і Україна 

• Станом на жовтень 2019 р. із Crossref 

співпрацює 316 українських учасників; 

 

• Найбільше нових членів (161) 

приєдналося у 2018 р., коли з’явилися 

нові вимоги до фахових видань; 

 

• 73% українських учасників Crossref 

вже відкрили свої цитування. 



Open Ukrainian Citation Index (OUCI) 

OUCI 

• База даних, скрипт та 
інтерфейс користувача 
Open Ukrainian Citation 
Index 

Open 
Citations 

+ 

ORCID 

• Активна підтримка 
редакціями та 
видавцями Initiative for 
Open Citations 

Crossref +  

Cited-by 

• Українські видавці 
отримують DOI від 
Crossref та беруть 
участь у Cited-by  



Практичний посібник 

• Чому DOI від Crossref? Що таке Cited-by? 

• Як взяти участь у Cited-by та відкрити свої 
посилання? 

• Чому важливо підтримати Initiative for Open 
Citations? 

• Передача списків використаної літератури з 
допомогою форми Simple Text Query 

• Передача списків використаної літератури 
через Metadata Manager BETA 

• Де можна побачити результати? 

https://doi.org/10.5281/zenodo.2554825 



5 найпоширеніших фейків про OUCI  

• OUCI – це новий наукометричний показник 

 

• OUCI – це локальна база даних українських 
журналів 

 

• OUCI неодмінно використають для хибних оцінок та 
маніпуляцій 

 

• OUCI непотрібний, тому що Google Академія й так 
індексує всі документи та цитування 

 

• Більшість україномовних журналів поганої якості, 
тому їх і не потрібно індексувати 



2. Пошукові можливості  

Open Ukrainian Citation Index 



Open Ukrainian Citation Index 

https://ouci.dntb.gov.ua 



http://ouci.dntb.gov.ua 



Пошуковий інтерфейс OUCI 

Введіть пошуковий запит та оберіть критерії пошуку 

Відфільтруйте результати Перегляньте результати 



Результати пошуку OUCI 

Відсортувати результати 

Посилання на сторінку видавця 

Кількість цитувань та індексується в… 



Сторінка публікації OUCI 



Приховати результати за ISSN 



Сторінка журналу в OUCI 



Сторінка видавця OUCI 



Аналітика OUCI 



Про проєкт OUCI 



3. Потенційні користувачі  

Open Ukrainian Citation Index 



Вчені, викладачі, студенти… 

• Пошук актуальної інформації; 

 

• Відбір журналів для 
читання/публікації; 

 

• Пошук партнерів для 
дослідження; 

 

• Відслідковування цитувань та 
аналіз світових трендів… 



Редакції наукових журналів 

• Контроль якості метаданих 
журналу; 

 

• Пошук рецензентів; 

 

• Пошук перспективних 
авторів; 

 

• Відстежування цитувань 
журналу… 



Представники бізнесу, грантодавці 

Хто фінансував дослідження? 



Освітні та наукові управлінці 

• Продуктивність 
наукових видань 
установи та їх 
цитатний вплив; 

 

• Виявлення маніпуляцій 
з цитуваннями та 
анормальною 
публікаційною 
активністю 



4. Перспективи 

Initiative for Open Citations  



Найбільші видавці, які досі НЕ 

підтримали I4OC 

• Elsevier; 

• IEEE; 

• Wolters Kluwer Health; 

• IOP Publishing; 

• American Chemical Society. 



Відкритий лист наукометристів 

• Лист наукометричної 

спільноти до наукових 

видавців із закликом 

підтримати Initiative for 

Open Citations (I4OC) 

http://issi-society.org/open-citations-letter 



Петиція до American Chemical Society 

• Егон Вілліґаген 

закликав 

Американське хімічне 

товариство 

підтримати Initiative 

for Open Citations 

https://www.change.org/p/asking-the-american-chemical-society-to-join-the-initiative-for-open-citations 



Відставка редколегії «Journal of 

Informetrics» 

• Редакційна колегія 
«Journal of Informetrics» 
подала у відставку в 
знак протесту проти 
відмови Elsevier 
підтримати Initiative for 
Open Citations 

http://www.issi-society.org/media/1380/resignation_final.pdf 



Crowdsourced Open Citations Index (CROCI) 

• Автори з ORCID 

представляють списки 

використаної літератури зі 

своїх робіт у CSV-файлі і 

розміщують його в 

Figshare, або Zenodo, під 

ліцензією CC0.  

 
https://github.com/opencitations/croci 



5. Перспективи проєкту  

Open Ukrainian Citation Index 



ORCID авторів 

• ORCID стабільний цифровий 

ідентифікатор вченого, що 

дозволяє пов'язати ID 

науковця з його професійною 

діяльністю. 

http://orcid.org 



Дбайте про якість та відкритість метаданих 

• Контроль якості 

метаданих, що 

передаються в 

Crossref  

https://www.crossref.org/members/prep/ 



Покращення представлення українських 

видань у спеціалізованих системах 

• Dimensions,  

• Lens.org,  

• 1findr,  

• Scilit, 

• Crossref 
OpenCitations Index… 



Можливість експорту результатів 

пошуку для подальшого аналізу 

https://gephi.org http://www.vosviewer.com 



Пошук відкритих документів 

• Інтеграція бази 

Unpaywall, щоб знайти 

відкриті версії публікацій 

для будь-якого DOI  

https://unpaywall.org 



Показники Crossref Event Data 

• Альтернативні метрики, 

щоб дізнатись хто згадує 

це дослідження у Twitter, 

або Вікіпедії… https://www.crossref.org/services/event-data/ 



Приквел національної URIS 

• Інформаційні системи для 

зберігання, управління та 

обміну даними про 

науково-дослідну 

діяльність, потребують 

рейтингування каналів 

наукової комунікації 

 
https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.03.031 



Надсилайте свої запитання та 

пропозиції щодо OUCI 

Сергій Назаровець 
заступник директора з наукової роботи, 

Державна науково-технічна бібліотека України 

http://orcid.org/0000-0002-5067-4498 

sergiy.nazarovets@gmail.com 


