
Аналіз даних, надісланих періодичними виданнями НАН 

України для подання до бази даних Scopus 

Директором асоціації "Інформаціо-Консорціум" О. В. Васильєвим за деякими 

крітеріями відбору до бази даних Scopus проведений аналіз матеріалів, 

надісланих періодичними виданнями НАН України для подання до цієї бази 

даних. 

  "Результати аналізу викладаю без будь-якої діпломатії, як є. 

Недоліки 

1. Не всі пункти анкет заповнені. Це не припустимо. Коментар - не можна 

заповнювати анкету по принципу, "що не подобається (не розумію) - то 

можна не заповнювати".  Деякі відповіді неповні. 

2. Експерт обов'язково буде дивитися сайт. Думаю журнали без веб-сайту 

можна не пропонувати. Скопус отримує щороку 2000 пропозуцій - відбирає 

100-200. Мабуть треба бути всесвітньо відомим журналом, щоб без 

додаткової інформації сайту можна пройти такий конкурс. 

3. Сайти тільки укр/ рос. мовою. Типовий експерт Скопуса ці мови не знає. 

 Але припустимо, експерт знає ці мови.  

3. Складна схема розміщення на сайті виданих наукових статей з 

анотаціями,  їх повних текстів, англомовних рефератів. 

Висновок - навіть у "рідного" читача можуть бути проблеми, про 

англомовного - безперечно, він доцих даних не добереться. 

5. Реферативний формат передбачає стандартні форми реферативно-

бібліографічного опису. На багатьох сайтах цього немає (у варіанті - 

англомовних описів). 

7. В деяких заявках немає списку членів редколегії. Експерт має оцінити 

авторитетність членів редколегії. 

Як резюме аналізу: 

- Якість журналу пов'язана з наявністю правильно оформлених реферативно-

бібліографічних описів статей (представлених англійською мовою, 

включаючи реферат) 

- Авторитетність журналу пов'язана не тільки з назвою установи, що видає 

його, але й із складом редакційної колегії (мабудь необов'язково, але бажано 

http://www.informatio.org.ua/


її інтернаціональність). Кожного члена редколегії вірогідно будуть 

аналізувати на рівень публікуємості через Скопус. Бажано мати список 

англійською мовою. 

- Наявність архіву реферативно-бібліографічних описів статей за номерами 

(наявність хронологічної ретроспекції) 

Коротко про деякі журнали, які надіслали заявки. 

Журнал "Наука та інновації"  

http://www.nas.gov.ua/scinn  

 Інформацію представлено українською мовою. Функцій переключення на 

англійську немає. Бібліографічний опис статей відсутній. Без попередження 

англомовну анотацію статі можно знайти за україномовною ссилкою 

"Анотація статі". Список членів редколегії - авторитетний, але англомовний 

експерт, цього не зрозуміє. Потрібна англійська мова. 

Журнал "Геология и полезные ископаемые Мирового океана" 

http://vmgor.ecos.org.ua 

 

- це не адреса видання (це адреса установи). А потрібне посилання на 

сторінку журналу. У таблиці назва видання не вказана. Проте для журналу 

"Геология и полезніе ископаемые ...", якщо це він, немає нічого (редколегія, 

хронологія номерів, реф/біб. опис, і т.д.),  

крім непрофесійної інформації ScholarGoogle, який виконує свої завдання, 

але не дає цивілізованої реферативної цитати.  

Навіть доброзичливий дослідник, не зможе зробити правильне літературне 

посилання. 

Для порівняння якості представлення журналу пропоную подивитися сайти 

журналів з України, що підключени до системи у 2008 році. 

Експертам Ельзевіру були доступні реферати англійською мовою, склад 

редколегії, відомості про періодичність, архіви за декілько років 

(стабільність) і т.д. англійською мовою! Звичайно тут є недоліки, але 

мінімально необхідна інформація представлено повністю. 
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Журнал Ukrainian Journal of Physical Optics 

 http://www.ifo.lviv.ua/journal/index.html -  

Ukrainian Journal of Physical Optics (ISSN 1609-1833) - підключений до 

Скопуса у 2008 році 

Журнал "Nonlinear Dynamics and System Theory" 

Сайт журналу http://www.e-ndst.kiev.ua/ Nonlinear Dynamics and System 

Theory (ISSN 1562-8353) - підключений до Скопуса у 2008 році 

Звичайно, я не експерт системи Скопус, і кожен журнал може подаватися до 

Скопуса незалежно. Але подібні тестування /оцінювання будуть мати місце. 

Звичайно тільки офіційний екперт буде приймати рішення. Можливо вони 

проявлять наполегливість і знайдуть у Амстердамі знавця української 

(російської) мови, який буде мати статус експерта - тоді журнал типу "Наука 

та іновації" можливо отримає шанс. 

Друге питання - транслітерація, уніфікація, переклад і приведення до одного 

назв періодичних видань НАН України у наукометричній базі Scopus. Я 

чекаю реакції відповідальних працівників Скопуса. Для вправи я задав їм 

тестову задачу. Яким чином виправити належність Києва до держави 

України (1024 публікації у Скопусі мают місце - Київ, країна - Російська 

федерація). Таким чином ці питання потребують робочої позиції працівників 

Скопуса. Як тільки робочий контакт відбудеться - можуть з'явитися запити 

до Вас про правильні назви журналів (сьогодні або в минулому), уточнення 

назв установ. В деяких моментах довідки по авторах".  
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