
ЖÓРÍАЛи ÍАÍ ÓКРАїÍи ³ SCOPUS:
àêòóàльí³ ïèòàííя

14 кâітня 2009 року у прèміщенні Ìініñтерñтâа оñâітè і наукè
Óкра¿нè âідбуâñя ñемінар "Åлектронні продуктè для наукè і оñâітè: поâно -
текñ тоâа база данèх ScienceDirect та рефератèâна база данèх Scopus".
Óчаñть у ñемінарі âзялè заñтупнèк Ìініñтра оñâітè і наукè Óкра¿нè
Ì.В. Стрі ха, регіональнèй предñтаâнèк компані¿ Elsevier Åндре Беке,
дèректор аñоціаці¿ "²нформаціо-Êонñорціум" Î.В. Ваñèльєâ, предñтаâнèкè
наукоâèх і оñâітніх уñтаноâ та редакцій наукоâèх періодèчнèх âèдань.
Відкрèâ ñемінар Ì.В. Стріха, якèй прèâітаâ учаñнèкіâ із початком роботè
і наголоñèâ на тому, що зуñтріч прèñâячена дâом наріжнèм пèтанням –
отрèмання доñтупу до ñâітоâого інформаційного проñтору шляхом корèñту -
âання наукометрèчнèмè базамè данèх і популярèзаці¿ укра¿нñькèх науко -
âèх âèдань за кордоном, тобто дâом оñноâнèм аñпектам інтеграці¿ укра¿н -
ñькèх наукоâціâ до ñâітоâо¿ наукоâо¿ ñпільнотè. Äèректор аñоціаці¿ "²нфор -
маціо-Êонñорціум" Î.В. Ваñèльєâ та регіональнèй предñтаâнèк компані¿
Elsevier Åндре Беке предñтаâèлè учаñнèкам ñемінару чотèрè презентаці¿,
які ñтоñуютьñя діяльноñті компані¿ і оñоблèâоñтей функціонуâання запропо -
ноâанèх нею баз данèх безкоштоâного і передплатного корèñтуâання.

²з цèмè презентаціямè можна ознайомèтèñь на ñайті аñоціаці¿ "²нфор -
ма ціо-Êонñорціум": http://www.informatio.org.ua. Зокрема, було поâідом ле -
но, що ñеред 25048 назâ âèдань, предñтаâленèх у наукометрèчній базі
Scopus, прèñутні 41 назâа укра¿нñькèх âèдань, тобто 0,16 % (без âрахуâан -
ня âèдань, що переâèдає компанія Springer і які позèціонуютьñя нею як
âлаñні âèдання, а не укра¿нñькі). З 41 âèдання актèâнèх, тобто такèх, що
поñтійно поноâлюють ñâою інформацію, лèше 18. 

Îднак, маючè у Scopus 65566 документіâ, Óкра¿на за загальнèм індек -
ñом цèтоâаноñті цèх робіт поñідає 33 міñце з майже 270 кра¿н. Öе доâолі
непоганèй показнèк, але іñтотно âплèнутè на нього моглè б âèрішення дâох
пèтань – зâедення результатіâ âèзначення âñіх показнèкіâ цèтоâаноñті по
кожному з укра¿нñькèх âèдань, адже розбіжноñті âèнèкають, якщо âèдан -
ня змінює назâу або латèнñьку транñлітерацію ціє¿ назâè, та збільшення
загального маñèâу укра¿нñькèх âèдань. Прèнагідно зазначèмо, що, за
ñпоñтереженням Scopus, 60–80 % укра¿нñькèх ñтатей не цèтуютьñя âзагалі.
Íайкращèй ñеред укра¿нñькèх âèдань показнèк має журнал "Experimental
Oncology" (заñноâнèкè – Íаціональна академія наук Óкра¿нè та ²нñтèтут
екñперèментально¿ патологі¿, онкологі¿ та радіобіологі¿ ім. Ð.Є. Êаâецького
ÍÀÍ Óкра¿нè), зі ñтатей якого не цèтуютьñя âзагалі лèше блèзько 20 %.

Îкрім періодèчнèх âèдань Scopus проâодèть аналіз 310 кнèжкоâèх
ñерій, 240 матеріаліâ міжнароднèх конференцій, голоâна умоâа – щоб
âèдання âèходèло не рідше, ніж одèн раз на рік.

Öікаâèмè для наукоâціâ, безумоâно, є рубрèкè "архіâè" (напрèклад,
жур на ліâ "Science" з 1880 р. та "Nature" з 1869 р.) та "у друці" (яка
показує подані до друку у журналè Elsevier ñтатті).

З черâня цього року у рефератèâній базі Scopus âідкрèєтьñя ноâèй
ñегмент – Art & Humanities.

15



Êрім того, булè предñтаâлені безкоштоâні продуктè, що розроблені і
пра  цю ють на базі Scopus: www.sciencedirect.com та www.scirus.com і ¿х мож лè âоñті
для здійñнення пошуку та доñтупу до різнèх âèдіâ друкоâано¿ продукці¿.

Äля âнеñення у базу Scopus формально обоâ'язкоâèм є дотрèмання
уñьо го лèше дâох âèмог: підтрèмка поñтійно¿ актèâноñті âèдання, тобто
поñтій  не надання до наукометрèчно¿ базè ноâèх матеріаліâ âідпоâідно до
âèхо ду чергоâèх чèñел, і наяâніñть англомоâнèх розгорнутèх резюме до
кожно¿ ñтатті (не опèñоâèх, традèційнèх для наñ, а з прèкладамè конкрет -
нèх ре зультатіâ доñліджень, що âèñâітлюютьñя у даній публікаці¿). Вèкла -
дан ня поâнотекñтоâèх âерñій не обоâ'язкоâо, за бажанням âèдаâціâ
наâодятьñя поñèлання на ¿хні ñайтè.

Зâажаючè на значну зацікаâленіñть академічнèх періодèчнèх âèдань,
Íаукоâо-âèдаâнèча рада ÍÀÍ Óкра¿нè домоâèлаñь з фахіâцямè з "²нфор -
маціо-Êонñорціум" про попередню екñпертèзу заяâок, що ¿х ñлід подаâа тè
на âключення періодèчного âèдання до наукометрèчно¿ базè Scopus, а
також про оптèмізацію процедурè розгляду такèх заяâок âід ÍÀÍ Óкра¿нè
за умоâè колектèâного подання – з предñтаâнèком компані¿ Elsevier.

Íа оñноâі формè заяâкè Scopus групою наукоâо-методèчного забезпе -
чен ня âèдаâнèчо¿ діяльноñті ÍÀÍ Óкра¿нè ñпільно з Öентром практèчно¿
інформатèкè ÍÀÍ Óкра¿нè було розроблено âідпоâідні англо- та укра¿но -
моâ на електронні формè на âеб-ñторінці Íаукоâо-âèдаâнèчо¿ радè ÍÀÍ
Óкра¿нè. Öі формè було запропоноâано запоâнèтè періодèчнèм âèданням
ÍÀÍ Óкра¿нè, зацікаâленèм у поданні матеріаліâ до Scopus, одержані
заяâкè напраâлено на попередню екñпертèзу.

Проâеденèй аñоціацією "²нформаціо-Êонñорціум" аналіз поданèх ма -
теріа ліâ, на діñ ла нèх періодèчнèмè âèданнямè ÍÀÍ Óкра¿нè, дозâолèâ âè -
ді лèтè кілька оñноâнèх проблем, що формально перешкоджають періо дèч -
нèм âèданням ÍÀÍ Óкра¿нè потрапèтè до Scopus. Îñкількè групè екñпер -
тіâ Scopus, розглядаючè пèтання щодо âключення до наукометрèчно¿ базè
конкретного âèдання, працюють з його доñтупнèм електроннèм âаріантом,
до оñноâнèх недолікіâ належать такі:

1. Відñутніñть âлаñно¿ ñторінкè âèдання â ²нтернеті – найчаñтіше
періодèчне âèдання розміщене на âеб-ñторінці уñтаноâè, що його âèдає, а
це уñкладнює пошук âèдання;

2. Відñутніñть англомоâного інтерфейñу âеб-ñторінкè – іноземні корèñ ту -
âачі не мають можлèâоñті нею корèñтуâатèñь, зокрема, здійñнюâатè пошук;

3. Складна ñхема розміщення інформаці¿ на âеб-ñторінці, âідñутніñть
англомоâнèх рефератіâ і праâèльно оформленèх рефератèâно-бібліографіч -
нèх опèñіâ ñтатей англійñькою моâою;

4. Відñутніñть  переліку членіâ редакційно¿ колегі¿: ріâень журналу
іно земні екñпертè оцінюють, зокрема, і за ñкладом редколегі¿, цèтоâаніñтю
робіт наукоâціâ, що âходять до ¿¿ ñкладу;

5. Відñутніñть  англомоâного архіâу рефератèâно-бібліографічнèх опè -
ñіâ ñтатей за номерамè (наяâніñть хронологічно¿ ретроñпекці¿).

Íаукоâо-âèдаâнèча рада ÍÀÍ Óкра¿нè планує і надалі опрацьоâуâатè
пè тан ня щодо âходження періодèчнèх âèдань Àкадемі¿ до міжнароднèх
науко мет  рèчнèх баз і надаâатè редакціям конñультатèâну допомогу з цього
пèтання.

Редакційна колегія

Журнали НАН України і Scopus: актуальні питання




