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Рекомендації редакції щодо списків літератури 
 

Всі списки літератури редакція перевіряє за трьома критеріями: коректність оформлення (згідно з 

правилами журналу), мінімізація «сірої літератури» (джерела, які не є по суті ні публікаціями, ні 

науковими виданнями) та збільшення частки фахової літератури (ці рекомендації). 
 

Головна вимога часу  

1) мінімізація кількості цитувань тих джерел, які не мають власних сторінок в інтернеті (не є 

доступними), видань, що не видані як нерецензовані (звіти, збірники); для згадок про такі 

видання при потребі зазначення пріоритетів є підтекстові виноски. 

2) максимізація в бібліографії частки фахових видань, зокрема й видань, що мають власні 

веб-сторінки, а в ідеалі мають цифрові ідентифікатори DOI (редакція незалежно від 

авторів перевіряє списки літератури на наявність DOI). 
 

Рекомендації 

1) користуйтеся https://scholar.google.com.ua/ для пошуку важливих видань, там в результатах 

пошуку майже виключно видання, що відповідають критеріям фахових і мають DOI (а, 

отже, щонайменше резюме, а часто й pdf). приклад трьома мовами:  

https://scholar.google.com.ua/scholar?q=mammals+belarus (англ.) 

https://scholar.google.com.ua/scholar?q=млекакормячыя+беларусі (біл.) 

https://scholar.google.com.ua/scholar?q=ссавці+білорусі (укр.) 

2) слідкуйте за обновами стрічок новин в ResearchGate та інших професійних мережах; там 

же є й пошук, що дозволяє знайти важливі публікації. наприклад:  

https://www.researchgate.net/search?q=mammals%20ukraine 

3) не обмежуйте перелік цитувань вузьким вікном; наприклад, якщо у вас матеріал про 

обліки гризунів Канівського заповідника, до дайте в пошук не «гризуни + канівський 

заповідник», а «гризуни + заповідник + угруповання» або «гризуни + лісові екосистеми + 

популяції» абощо, і повторіть це різними мовами, а надто англійською, і отриманий 

результат вас приємно здивує. 

4) намагайтеся зробити ваш список цитованих джерел максимально інформативним, 

наповненим високоякісними працями, і тоді є висока ймовірність, що вашу статтю також 

побачать або автори цитованих праць (тобто ті, хто займається подібними 

дослідженнями), або нові дослідники, які завдяки системі перехресних посилань CrossRef 

(а DOI це і забезпечують) знайдуть і вашу працю. 

5) вкрай важливою є потреба вирівнювання ситуацію з цитуваннями: а) наші видання 

особливо важливо цитувати в західних публікаціях, а не у себе «вдома», щоби про них 

більше знали і щоби такі цитування нам зараховувалися, б) у нас варто більше цитувати 

західних видань і загалом видань зі Scopus або WoS, щонайменше з DOI, і тоді видимість 

наших публікацій суттєво зростає, бо системи повідомляють іноземців про цитування. 
 

Саме тому наші видання на шляху до визнання мають спільно з авторами вести таку політику:  

1) максимально збільшувати частку статей з високо рейтингових видань (зокрема й списку 

WoS або Scopus або щонайменше тих, що мають DOI),  

2) максимально поширювати інформацію про "свої" статті в різних базах і на різних сайтах 

для збільшення їхньої (вашої, нашої) видимості. 
 

Ігор Загороднюк, 24.10.2021 
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