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Шановні читачі!

Зростання обсягів наукової інформації у світі зумовило появу у другій половині ХХ століття спе�
ціальних інформаційних інститутів та баз даних наукових публікацій, які дають змогу оцінити нау�
ковий потенціал країни та окремих суб’єктів наукової діяльності. Ці поважні інституції передовсім
займаються оформленням індексів цитування авторів та імпакт�факторів журналів з різних галузей
наук, тобто формують статистику використання наукових публікацій.

У зв’язку з євроінтеграційними процесами, що відбуваються в нашій країні, поглибленням участі
у світовому науковому просторі для національних наукових періодичних видань актуальною стає
потреба входження до провідних наукометричних баз і дотримання міжнародних видавничих стан�
дартів.  Сьогодні існують національні та міжнародні наукометричні бази. До загальновизнаних баз
світового рівня належать Web of Science та Sci Verse Scopus. В Україні із 1998 року функціонує за�
гальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова», що має друкований аналог — україн�
ський реферативний журнал «Джерело». За підтримки Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського активно розвивається пошукова система Google Академія з індексом Google Scholar,
яка формує список ста найбільш цитованих журналів України, у тому числі з медичних наук.

Приємно відзначити, що наш журнал «Сучасна гастроентерологія» індексується Google Акаде�
мією і станом на грудень 2012 року посідає 25�ту позицію серед ста найцитованіших українських
наукових видань (http://archive.nbuv.gov.ua/portal/rating_journals.html). 

Нещодавно журнал «Сучасна гастроентерологія» зареєстровано в наукометричній системі
РІНЦ (російський індекс наукового цитування), що акумулює публікації вчених Росії та країн
СНД (www.elibrary.ru). Тому просимо звернути увагу на зміни у вимогах щодо оформлення статей
у розділі «Умови публікації». Ретельне виконання цих вимог сприятиме точній ідентифікації ав�
торів у різних пошукових системах.

Редакція журналу «Сучасна гастроентерологія» докладає значних зусиль, щоб видання відпові�
дало вимогам часу і розвивалося в річищі світових наукових тенденцій. Однією з найголовніших
умов тут виступає творча співпраця редакційного колективу з нашими шановними авторами.

Бажаю успіхів!
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