
Open Ukrainian Citation Index як 
інструмент для відстеження 
публікаційної активності та 

цитованості українських вчених, 
видань та установ

(OUCI)
http://ouci.dntb.gov.ua/



Що відомо про проєкт OUCI?
Це відкритий український індекс наукового 

цитування, а також:

Елемент глобальної системи Ukrainian Research Information System

Джерело інформації і аналізу даних для наукової спільноти
(пошуковик для вчених)

Налічує 109 млн публікацій з усього світу

Містить метадані від 1329 українських видань

Є повністю некомерційним проєктом



Open Ukrainian Citation Index (OUCI)
Підтримка відкритої науки (Open Science)

Citation

Open Information

Data / metadata

Access



Що говорять розробники OUCI?

OUCI це НЕ новий наукометричний показник

OUCI це НЕ локальна база українських журналів

OUCI НЕ буде використано для хибних оцінок та маніпуляцій

Академія Google НЕ індексує коректно всі документи та посилання, тому 
OUCI потрібний (у випадку виявлення помилки можна отримати 
feedback)

Більшість україномовних журналів НЕ Є поганої якості, тому їх потрібно 
індексувати



Як долучитися установі / періодичному 
виданню?

передавати метадані у Crossref із зазначенням:

• ORCID ID авторів

• переліків використаних джерел

• DOI усіх наукових публікацій

долучитися до Initiative for Open Citations (I4OC)



Унікальні цифрові ідентифікатори вчених

Створення єдиного міжнародного реєстру вчених

Створення якісних метаданих. Одна із найбільш чутливих до 
помилок інформація – метадані про авторів публікацій. 
ORCID дозволяє поєднувати ідентифікацію імені автора з 
інформацією про його наукову діяльність

Initiative for Open Citations 



DOI (Digital Object Identifier)

Унікальний цифровий ідентифікатор об’єкта, що складається
з цифр та літер і пов'язаний з посиланнями на веб-сторінки, 
де знаходяться ці об’єкти, або інформація про них

DOI-об’єкт – дані, що складаються з унікального
ідентифікатора, URL та набору метаданих

Структура ідентифікатора DOI – це рядок з цифр та літер, 
до елементів якого належать префікс («Publisher ID») та 
суфікс («Item ID»)



Структура ідентифікатора DOI



Звідки беруться дані для OUCI?

OUCI = (Crossref + Cited By) + (Open Citation + ORCID)

Crossref – наразі найбільша база відкритих цитувань у світі

Станом на вересень 2019 року 58 % наукових цитувань усього 
світу є відкритими

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



Initiative for Open Citations –
головна ідея?

Весь цикл наукового дослідження (від пошуку інформації, і 
до аналізу цитувань представлених результатів) 
здійснюється відкритими засобами та інструментами

I4OC – це співпраця всіх зацікавлених сторін з метою 
забезпечення необмеженого доступу до даних про 
цитування в науковій літературі



Як передавати списки використаної 
літератури у Crossref?

• з використанням  форми Simple Text Query

• за допомогою сервісу Metadata Manager BETA

• використовуючи спеціальне програмне забезпечення для 
управління науковими виданнями, наприклад, Open
Journal System деяких версій







Дякую за Вашу увагу!
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