
Цифровий ідентифікатор об’єкта DOI (The Digital 

Object Identifier) — це унікальне гіперпосилання, яке 

забезпечує прямий зв’язок із публікацією. 

DOI функціонує як вбудоване посилання, код, що 

дозволяє віднайти будь-яку публікацію на будь-якому 

ресурсі незалежно від мови первинного посилання, чітко 

вказує розташування статті у мережі Інтернет, забезпечує 

постійний та надійний зв’язок між публікаціями. Це 

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

хостінгу чи назви видання: за допомогою DOI користувач має за один крок дійти до 

потрібної публікації. 

Завдяки цифровим ідентифікаторам кваліфікований контент усіх учасників 

CrossRef у повному обсязі є зв’язаним, що дозволяє активно максимізувати і зберігати 

переходи (ланки) між ними, робить більш ефективним механізм перехресних посилань, 

так званий кросс-лінкінг. Це забезпечує зростання кількості цитувань масиву загалом і 

кожної публікації зокрема. Адже видання, залучене до користування цією системою, 

бере на себе добровільно зобов’язання оприлюднювати усі відомі коди: на нові статті у 

виданні, на архівні (у випадку викладення електронного архіву в мережі Інтернет), а 

також на усі позиції переліків посилань до статей, опублікованих у виданні. 

На сьогодні наявність цих ідентифікаторів стає необхідною умовою для включення 

видання у міжнародні наукометричні бази. 

Так, включення нових видань до БД Scopus відбувається лише за наявності DOI, на 

корисності їх застосування наполягають представники корпорації Thomson Reuters. 

У DOI може входити різна інформація, наприклад, адреса статті в Інтернеті (URL – 

Uniform Resource Locator), назва статті, автор, інформація про видання і 

інші метадані , які ви повинні ретельно заповнити і перевірити ще раз при додаванні 

статей і збірок в Open Journal Systems. 

DOI складається з префікса і суфікса і має такий вигляд: 

 

«10» – ознака ідентифікатора – завжди залишається незмінним. 

«15421» – унікальне цифрове позначення видавця. Кожен видавець (наприклад, 

видавничі будинки, окрема установа, окрема людина) повинен мати своє унікальне 

позначення (префікс), яке можна отримати у одного з офіційних агентств по реєстрації 

DOI або від сторонніх осіб, які мають діючий контракт з даними агентствами. 

«Abc1234567890» – (суфікс) – безпосередньо ідентифікатор конкретного об'єкта, 

наприклад, наукової статті або збірки. Суфікс теж повинен бути унікальним – 

повторення виключені. Суфікс може містити як цифри і букви, так і окремі знаки. 

http://www.openscience.in.ua/demands
http://www.doi.org/registration_agencies.html
http://www.doi.org/registration_agencies.html


Приклади DOI 

 

 

Для того, щоб надати DOI статтям і випускам вашого наукового журналу потрібно 

здійснити декілька послідовних кроків: 

1. Укласти договір з одним з офіційних агентств по реєстрації DOI (наприклад, 

CrossRef), або звернутися до сторонніх осіб, які мають діючий контракт з даними 

агентствами; 

2. Присвоїти кожній науковій статті та випуску окремий DOI на сайті вашого 

журналу (використовується платформа Open Journal Systems); 

3. Згенерувати спеціальні XML-файли, які містять метадані ваших статей і збірок, і 

завантажити їх через адмін-панель в базу агентства по реєстрації (наприклад, 

CrossRef); 

4. Регулярно оплачувати щорічні членські внески агентству, а також квитанції за 

реєстрацію DOIs. 

 

http://www.openscience.in.ua/crossref.html
http://www.openscience.in.ua/ojs-add-doi.html
http://www.openscience.in.ua/ojs-get-xml-for-doi.html
http://www.openscience.in.ua/how-much-is-doi.html

