
Вітаю Вас, шановний Колего! 

Ви – професіонал своєї справи, Ви проводите вагомі дослідження, пишете унікальні 

наукові статті, наповнені смисловим навантаженням, і мені приємно від того, що ми з Вами 

знаходимо спільну мову і працюємо разом. 

Мене звати Пилипенко Денис, я власник і керівник компанії «Наукові публікації – 

Publ.Science», і сьогодні хочу познайомити Вас з нами і нашою історією. За освітою я 

фінансист, і протягом тривалого часу працював на фондовому ринку. Але в 2014 році мене 

запросили очолити один з бізнес-підрозділів компанії, яка працювала у сфері науки. Для 

мене було великою честю спілкуватися з науковою елітою з різних країн: Росії, України, 

Казахстану, США, Великобританії, Литви, Естонії, Польщі, а також з інших держав. 

Щоденна робота з вченими в галузі підтримки і розвитку науки в країнах, що розвиваються, 

дозволила мені стати компетентним і шанованим фахівцем в галузі наукометрії. Однак, чим 

більше часу приділяв її вивченню, тим сильніше я жахався страшенному рівню 

некомпетентності і сумному стану сфери наукових публікацій. Низька наукометрична 

грамотність, бюрократичний тиск і неконтрольована активність шахраїв – сигналізували 

про кризу, що насувається. Як людина аналітичного складу розуму, я прийняв вольове 

рішення заснувати власну компанію, яка змогла б зупинити катастрофу, що наближалась і 

сформувати сприятливу атмосферу для розвитку наукометрії в СНД і країнах, які 

відчувають потребу в ній. 

Керуючись принципом: «Хочеш зробити добре – зроби це сам», всі процеси в нашій 

компанії, починаючи від найму співробітників, роботи з клієнтами і, закінчуючи 

формуванням процесів публікації і переговорів з видавництвами по всьому світу, проходять 

під моїм суворим контролем. Таким чином, компанія «Наукові публікації – Publ.Science» 

стала еталонним прикладом, оскільки згуртувала професіоналів своєї справи, готових 

працювати на результат і гарантувати успіх будь-якого проекту. 

На сьогоднішній день ми маємо безліч авторитетних клієнтів і партнерів, в число 

яких входять: найбільші видавництва, державні структури та ВНЗ по всьому світу. «Наукові 

публікації – Publ.Science» визнано абсолютним лідером у сфері наукометрії, і я нескінченно 

пишаюся тим, що наше ім'я вагоме, а репутація бездоганна. Ми – злагоджена команда, в 

основі діяльності якої лежить чесність і відкритість роботи з кожним клієнтом від моменту 

першої взаємодії і до успішного отримання результату.  

Я з гордістю заявляю, що ідеологія, яка була закладена чотири роки тому в основу 

компанії, «Бути кращими у своїй справі», досягнута. Більше того, ми завжди її 

дотримуватимемося. 



Сподіваюся, що мені вдалося донести до Вас ту історію, культуру і принципи, яких 

дотримуються в нашій компанії. Буду радий спільній роботі і досягненням нових вершин в 

науці! 

 

З повагою, 

Ваш Денис Пилипенко 

             


