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Фінансування 

Узгодження  

з існуючими даними 

Оприлюднення  
результатів 

Аналіз/оцінка/звіти 

Впровадження 

Дослід 

Бази даних 



Організаціям (включаючи фонди по 
підтримці науки)  необхідна достовірна 

інформація для: 

• Оцінки результатів досліджень 
-  Визначення кола експертів 
- Підрахунок публікаційної активності та цитуваннь для виявлення сучасних 
тенденцій в науці 
- Пошук та фінансування найперспективніших учених та проектів 
 
• Оприлюднення результатів роботи 
- Демонстрація сильних сторін своєї організації 
- Звіти по фінансуванню проектів 
- Запити на фінансування 
 

• Добору стратегії розвитку /реформування 
- Обирання гідних людей на відповідні позиції 
- Розподіл фінансування та підтримка програм розвитку 



Початок 
Science.  
1955; 122(3159):108-11 
DOI:10.1126/science.122.3159.108 

Science Citation Index  
first printed in 1964  

Institute for Scientific 
Information 1955  Impact Factor – 1975  

h-index  
J. E. Hirsch – 2005 

Перший індекс цитування 
юридичної літератури  
1873  - Shepard's Citations  

Frank Shepard (1848 –1902)  



   h-індекс ученого, який опублікував N 
статей, дорівнює h, якщо: 
h його статей одержали 

не менше h цитувань 
решта N–h його статей -  
  не більше h цитувань 

Індекс Гірша (h-index) J. E. Hirsch  

Можна розрахувати для 

• Вченого  

• Групи вчених  

• Журналу 

• Наукової установи  

• Країни 

    Всього що має статті та 
цитування 

№ 
статті 

Кількість 
цитувань 

1 100 

2 56 

3 34 

4 27 

5 34 

6 10 

7    ≤ 9 

8 7 

9 3 

10 1 

11 1 

12 

13 

0 

0 

Кіл-ть статей 

К
іл

ьк
іс
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 ц

ит
ув

ан
ь 

y = x 

h-index 

2005 



IMPACT FACTORTM 

Журнал Х Ц 

И 

Т 

У 

В 

А 

Н 

Н 

Я 

2011             2012             2013        2014   2015  

A - 3 

Nature 

Zbirka Prats,  
Not indexed in WoS 

Cytol Genet. 

IF2014 = 
A 2014 (2012+2013) 

B 2012+2013 

A - кіл-ть цитувань статей у 2014, що опубліковані в 2012-2013 

B -  кіл-ть статей у журналі X за 2012–2013 рр. 
B - 11 

Розраховується в Web of Science Core collection (Філадельфійський список) 
(Thomson Reuters) для певного видання, яке індексується в WOS на певний 
рік  

Зараховане цитування Не зараховане цитування 

0,27 

1975 



Бази даних наукової літератури 

• *! Web of Science (Science Citation Index) Thomson Reuters | 12,560  titles 

(1964) 

• *! Scopus – 58,3 million records | 22 245 titles | 5,000 publishers (2004) 

• ! Elibrary.ru РИНЦ – 19 million records | 20,000 titles (2005)  

• ! Google Scholar  

• # PubMed 23 million records for biomedical literature from MEDLINE 

(MEDLARS®  1964), life science journals, and online books 5600 titles  

• # DOAJ Directory of Open Access Journals – 1,8 mln |10217 titles  

• Index Copernicus  

• І багато інших 

 

* – бази з платним доступом, але без повних текстів 

! – Наукометричні  бази 

# – реферативні 

16 
 
37 
(60) 
882 
 

>30 

~ 60–100 000 журналів в світі  
> 1000 журналів в списку ВАК 

Українські журнали 

Impact factor українських видань 2014 http://nbuviap.gov.ua/bpnu/pdf/jour_wos.pdf 



1.  Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and 
Applications (SIGMA)  

 Ін-т математики     1,245  

2.   Теоретическая и экспериментальная химия Theoretical 
and Experimental Chemistry  

Ін-т фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського     0,815  

3.   Физика низких температур Low Temperature Physics   Фізико-технічний Ін-т низьких температур 
ім. Б. І. Вєркіна   

0,786 

4.   Condensed matter physics   Ін-т фiзики конденсованих систем     0,748  

5.   Сверхтвердые материалы Journal of Superhard Materials   Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля     0,573  

6.   Ukrainian Journal of Physical Optics   Ін-т фізичної оптики МОН України   0,558  

7.   Цитология и генетика Cytology and Genetics   Ін-т клітинної біології та генетичної 
інженерії    

 0,379  

8.   Проблемы прочности Strength of Materials   Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка     0,376  

9.   Кинематика и физика небесных тел Kinematics and 
Physics of Celestial Bodies  

 Головна астрономічна обсерваторія      0,282  

10   Хімія і технологія води Journal of Water Chemistry and 
Technology  

Ін-т колоїдної хімії та хімії води     0,231  

11.  Український математичний журнал Ukrainian 
Mathematical Journal  

 Ін-т математики     0,230  

12.  Порошковая металургія Powder Metallurgy and Metal 
Ceramics  

 Ін-т проблем атерiалознавства ім. I.М. 
Францевича    

 0,219 

13  Нейрофизиология Neurophysiology   Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця    0,19 

14.  Фізико,хімічна механіка матеріалів Materials Science  Фізико-механічний Ін-т ім. Г. В. Карпенка   0,195 

15.   Журнал математической физики, анализа, геометрии 
Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry  

 Фізико-технічний Ін-т низьких температур 
ім. Б. І. Вєркіна    

 0,157  

16.   Питання атомної науки і техніки Problems of atomic 
science and technology  

 Національний науковий центр 
«Харківський фізико,технічний ін-т»    

0,136 



Scopus active  37 
Actual Problems of Economics 

Algebra and Discrete Mathematics 
Biopolymers and Cell 

Chemistry and Chemical Technology 

Corporate Board: Role, Duties and 
Composition 

Corporate Ownership and Control 

Condensed Matter Physics 

Economics and Sociology 

Economic Annals-XXI 

Eksperimentalnaya Onkologiya 
Electronic Journal of Theoretical Physics 
Fiziolohichnyi Zhurnal 

Functional Materials 

Investment Management and Financial 
Innovations 

Journal of Mathematical Physics, Analysis, 
Geometry 

Journal of Nano- and Electronic Physics 

Journal of Physical Studies 

Klinichna khirurhiia 

Likarska sprava 
Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 

Metallurgical and Mining Industry 

Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine : 1993) 
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu 

Nonlinear Dynamics and Systems Theory 

Nuclear and Radiation Safety 

Nuclear Physics and Atomic Energy 

Problems and Perspectives in Management 

Problems of Atomic Science and Technology 

Radioelectronics and Communications Systems 

Symmetry, Integrability and Geometry - Methods and 
Applications 

Technical Electrodynamics 

Theory of Stochastic Processes 

Tsitologiya i Genetika 
Ukrainian Journal of Physical Optics 

Ukrainian Journal of Physics 

Ukrainskii Biokhimicheskii Zhurnal 
Vestnik Zoologii 



Scopus 
inactive 

Ahapit : ukrais'kyi istoryko-medychnyi zhurnal 

Avtomaticheskaya Svarka 

Fiziko-Khimicheskaya Mekhanika Materialov 

Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Radioelektronika 

Geofizicheskii Zhurnal (Geophysical Journal) 

Khimiya i Tekhnologiya Vody 

Kibernetika i Sistemnyj Analiz 

Klinicheskaia khirurgiia 

Metallurgicheskaya i Gornorudnaya Promyshlennost 

Mikrobiologicheskii Zhurnal 

Mikrobiolohichnyi zhurnal 

Poroshkovaya Metallurgiya 

Prikladnaya Mekhanika 

Problemy Prochnosti 

Problemy Spetsial'noj Electrometallugii 

Problemy Upravleniya I Informatiki (Avtomatika) 

Sverkhtverdye Materialy 

Tekhnicheskaya Diagnostika i Nerazrushayushchij Kontrol 

Ukrainskij Khimicheskij Zhurnal 

Ukrains'kyi biokhimichnyi zhurnal 

Upravlyayushchie Sistemy i Mashiny 

Vrachebnoe Delo 

Zhurnal Ushnykh Nosovykh i Gorlovykh Boleznei 



Авторські профілі і індекс Гірша 

http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url http://www.researcherid.com/ 

https://scholar.google.com.ua/ http://elibrary.ru/ 

Створюється базою автоматично Автор повинен створити сам 



Особливості індексів цитування 

• Неоднаковий рівень цитування в різних областях науки 
(необхідно орієнтуватись на різні цифри для окремих 
дисциплін)  

     Cancer Journal for Clinicians IF2013 – 162,5 журнал з найбільшим імпакт фактором 

• Роботи виконані великим колективом з багатьох країн – стають 
більш цитованими 

      Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC Physics 
Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics. 2012; 716(1): 30-61 

      2890 авторів, 185 установ, 2393 цитування 

• Адміністративний ресурс   

• Через малу кількість і їх некоректне представлення в базах 
даних українських видань – дані неточні 



Scopus.com 

2004 



Scopus [пошук автора] 

Використовуйте оператори: 
  
? – будь-яка літера  
 
 *- довільна кількість літер 

Hovorun, Govorun                –   ?ovorun 
 
Palchikovskaya, Palchykovska,     –   Palch* 
Palchykivs’ka ets 



Авторський профіль в Scopus 

Індекс Гірша 



h-graph 



«Багатопрофільність авторів» 

the Scopus Author Identifier uses an algorithm that matches author names 
based on their affiliation, address, subject area, source title, dates of publication, 
citations, and co-authors  

Втрата “привабливості” для потенційних партнерів 



Кирилиця в текстах англійською 
 “літерний мікс” 

 
• ВІОLОGY 
• ВІОLОGY – змішані літери  
• червоні – кирилиця, чорні – латиниця 
• LGY – так це слово “побачить” робот! 

 
 

• Призводить до некоректного розпізнавання та 
індексування авторів, статей тощо.  

• ПЕРЕМИКАЙТЕ клавіатуру!!! 

А О С Е Н Т Р І М В Х -  літери якого алфавіту ? 



Scopus.com 
 без передплати 



Scopus.com 



Об’єднання авторських профілів в 
Scopus 



 
Редагування авторського профілю в Scopus 

без передплати 
http://www.scopusfeedback.com/index.html 

Інструкція http://biopolymers.org.ua/authors/uk/  or http://usj.org.ua/   

http://biopolymers.org.ua/authors/uk/


Відображається не основне місце 
роботи 



Установа в Scopus  
[National Academy of Sciences of Ukraine] 

Не завжди вказано назву інституту в статті, або вона некоректно розпізнана  
Тому інститути відносять до академії чи міністерства і перші  втрачають свої бали 



Втрати в списках літератури 

Список літератури 11 
в Scopus- 4 



Не проіндексований список 
літератури 

Список літератури 30 
в Scopus- 0 



Редагування 

 



 



 



Scopus Journal Metrics 

SJR - Source Normalized Impact per Paper  
IPP - Impact per Publication   
SNIP - CImago Journal Rank   

http://www.journalmetrics.com/about-scopus.php 



SCImago Journal and Country rank 
SJR 

http://www.scimagojr.com/index.php 



Назви видань 

• Доповіді Академії Наук Української РСР, Сер Б 1971–1981 
• Доклады Академии Наук Украинской ССР, Сер Б 1982–1990 
• Доклады Академии Наук України 1991–1992 
• Доповіді Академії Наук України 1993–1994  
• Доповіді Національної Академії Наук України 1995–  

 
 

• Dopovidi Nats Akad Nauk Ukrainy? 
• Proc Natl Acad Sci Ukr? 
• Report Natl Acad Sci Ukr? 

Який з них вірний? 



 



Для різних версій видання 
(паперова, он-лайн, CD-ROM, 
тощо   
повинні бути різні ISSN 

Biopolymers and Cell  
(Biopolym. Cell) 
0233-7657 print 
1993-6842 on-line  

•Обкладинці журналу 

•Колонтитулі статті 

•На сайті журналу!!! 

Необхідно 
вказувати 

 
International 
Standard  
Serial  
Number 

• Восьмизначний номер ідентифікує 
періодичне видання (включаючи 
електронні) 

• Не містить інформації про 
походження або зміст 

• Формат ХХХХ-ХХХХ  
• Будь-яка зміна назви має 

супроводжуватися зміною ISSN, навіть 
якщо зміни незначні 



Скорочені назви видань в NLM 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals  

NLM National Library Medicine 1836 – brunch NIH National Institutes of Health  
NCBI National Center for  Biotechnology Information 1988 



http://usj.org.ua/catalog 
2015 



http://usj.org.ua/catalog 



“Імпакт-фактор” за Scopus 

 

The SJR indicator measures the scientific influence of the average article in a journal, it 
expresses how central to the global scientific discussion an average article of the journal is.  
Cites per Doc. (2y) measures the scientific impact of an average article 
published in the journal, it is computed using the same formula that journal 
impact factor ™ (Thomson Reuters).  



SJR [порівняння видань] 

Eksperimentalnaya onkologiya –  2,081 
Biopolymers and cell –  0,368 

Tsitologiya I genetika – 0,245 
Neurophysiology – 0,244 
Ukrainskii Biokhimicheskii Zhurnal – 0,168 



Elibrary.ru 

2005 



Журнал в 
elibrary 

Профайл 
Архів 

Імпакт фактор за elibrary  



Профіль науковця в elibrary 

 

Індекс Гірша за elibrary 



Авторський профіль в Thomson Reuters  
- ResearcherID 

Ідентифікатор вченого - безкоштовний 
ресурс, що дозволяє: 
 

1. створювати профіль вченого 
2. формувати список власних публікацій 
3. здійснювати пошук вчених, або груп 
авторів за темою досліджень 
4. створювати запрошення до співпраці 
5. переглядати бібліометричні показники 
6. асоціювати свій профіль з OrcID 

http://www.researcherid.com/ 



 

http://www.researcherid.com/ 



2225  Українських науковців в 
ResearcherID на 23 жовтня 2015 



Профіль науковця в ResearcherID 

Індекс Гірша ховається тут 



Додавання власних публікацій 



Для чого потрібні 
 “Reference Manager” 

• Створення і систематизація бази даних статей 
за Вашою тематикою 

• Оформлення статей згідно правил певного 
видання (посилання в тексті і список 
літератури) 

• Обмін цією інформацією з іншими вченими 



Оформлення публікацій,  
зокрема при доопрацюванні статті і редагування пристатейного списку 

укладеного за хронологією,  

без референс менеджеров забирає багато часу і 
збільшує кількість помилок  

тези 

Стаття  
Поважним вченим 
досліджуючи [1]  і було  
показано [2],  проте на інших  
об’єктах [3] все було  
Інакше. А ми визначили 
 що у людини, яка  
вживає [1], вірогідність вище 
 
 
 Список Літератури 
1. 
2. 
3. книги 

статті 



Reference management software 



EndNote X7 vs EndNote Basic 

EndNote X7 EndNote Basic 

Free trial 
Desktop & online  

Free 
online  

References Unlimited 50000 

Attachment storage  Unlimited 2Gb 

Online database 
searching  
 
PDF auto-import folder  
 
Predefined bibliographic 
formatting styles  

6000+ 
 
 
+ 
 
6000+ 

5 
 
 
- 
 
21 
 

http://endnote.com/product-details/basic 



Mendeley 
• Зареєструватися https://www.mendeley.com/ 

• Встановити програмне забезпечення та плагіни 

• Якщо вже маєте колекцію статей експортувати її в 
Менделей, 

• Опрацьовуючи нові джерела додати їх в програму  

• Якщо не вдалось знайти джерело в інтернет – 
створити опис публікації самостійно  

• Перевірити внесений чи експортований запис 

• В текстовому редакторі (Word підтримується з 2007), 
при написанні роботи додаємо посилання, обираємо 
стиль, додаємо список літератури в кінець статті 

• Перевіряємо результат (маємо можливості 
використати інший шаблон або створити власний 

https://www.mendeley.com/


http://usj.org.ua/ 

 



Google scholar 
https://scholar.google.com.ua/ 

2004 



https://scholar.google.com.ua/ 

 



Google 
Академія 

Двічі/тричі зараховані посилання 

Індекс Гірша 

Авторські з 2012 



http://nbuviap.gov.ua/bpnu/ 

 



http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/ 



Інститут фізіології 21 вчений… 



DOAJ 



Проблема: 

• автоматичного створення профілю 
науковця, особливо якщо людина 
працює в суміжних галузях науки та 
мала досвід роботи в різних установах і 
різних країнах 

2012 



ORCID 

• ORCID - це відкрита база даних  вчених  
• для реєстрації необхідна основна інформація: 

ім'я, e-mail 
• яка може бути розширена додатковою:  
   місце роботи, науковий ступінь, проф. 

діяльність, гранти тощо 
• Записи можуть створюватись як окремими 

особами так  і організаціями  
• «Рівень відкритості інформації» контролюється 

науковцем 



ORCID 

• https://orcid.org/0000-0003-1115-3742 

   16 значний номер, який є гіперпосиланням на 
автоматично створюване  “он-лайн CV” 
дослідника, оскілки містить інформацію о 
публікаціях та установах в яких працював 
дослідник  

 



Реєстрація www.orcid.org 



Доповнення інформації 



 

Dr Laurel L Haak CrossRef annual Meeting 14 Nov 2012 



http://about.orcid.org 



• Crossref to Auto-Update ORCID Records 
• In the next few weeks, authors with an ORCID 

iD will be able to have Crossref automatically 
push information about their published work to 
their ORCID record. It’s something that ORCID 
users have been asking for and we’re pleased to 
be the first to develop the integration. 230 
publishers already include ORCID iDs in their 
metadata deposits with us, and currently there 
are 248,000 DOIs that include ORCID iDs. 

https://orcid.org/blog/2014/11/21/new-functionality-friday-auto-update-your-orcid-record?lang=es
https://orcid.org/blog/2014/11/21/new-functionality-friday-auto-update-your-orcid-record?lang=es
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Причини  
помилки 404  

Реструктуризація сайту 
• Зміна видавця - зміна сайту 

- втрата гіперпосилань 

• Зміна платформи видання 

• Зміна доменного імені 



2000 



DOI 



Структура DOI 

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000027  
doi директорія префікс суфікс 

Префікс 
 
Присвоюється видавництвам 
 
Формат 10.ХХХХ або 10.ХХХХХ 
 
 
Показує хто опублікував статтю 
 
Не показує кому в даний час  
належить журнал 

Суфікс 
 
Присвоюється публікації 
 
Унікальний у рамках префікса, 
один DOI - один елемент 
 



Якому об’єкту можна присвоїти DOI? 
журнал, номер, том, 

стаття, 

частина публікації (рисунки, таблиці, графіки) 

 

книга, книжкова серія, окрема глава 

або розділ книги, 

дисертація, 

збірки матеріалів конференцій, тези 

 

звіти і інші види наукових  

публікацій, тощо 



Не існує часових обмежень 

 

http://dx.doi.org/10.1098/rstl.1665.0001  



Не існує географічних обмежень 
CrossRef об’єднує  

5,400 видавців з 81 країни, 
36511 журналів 



DOI – не є показником наукової цінності 

журналу, проте є необхідним атрибутом 

сучасного видання, яке піклується про своїх 

читачів, комфортну співпрацю з колегами 

та власний статус 

Не існує “якісних” обмежень 
 



Для одержання DOI необхідно:  
Видавництво має звернутися до реєстраційної агенції  

- CrossRef 

Підписати угоду 

Оплатити річний внесок 

Одержати префікс 

Створити “цільові сторінки” статей 

Згенерувати суфікс 

Подати DOI всіх статей 3 останніх років 

Створити вихідні посилання 3 останніх років 

Вчасно оплачувати рахунки 

При зміні структури сайту поновити інформацію в 
CrossRef  



www.crossref.org 



Знайти doi статті 

 



 



Cited by linking (CrossRef) 
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Новое в Scopus  
• Информация о финансирующей организации (поля 

Sponsor Name, Grant Number, Acronym) с июня 2013  
• Расширение учета цитирования с 1996 года до 1970 

года. До конца 2016 года будет обработано 8 млн 
публикаций. К маю 2015 проиндексрованы ссылки 2 
млн публикаций!  

• Расширение списка индексируемых конференций за 
2008- 2012 год (добавлено около 400.000 
публикаций)  

• Расширение покрытия книг – 75.000 ведущих 
изданий будет добавлено до конца 2015 года  

• Articles-in-Press для 3850 журналов  
• Gold Open Access – 2800 журналов  

З презентації Андрея Локтева (Elsevier) Київ 15 жовтня 2015 



Продемонструйте свої роботи з 
ResearchGate.net (2008)  



ResearchGate.net  

Корегувати інформацію про інститут  



Researchgate.net 



Чому і як втрачають вчені 
• Не використовують сучасні засоби пошуку 

інформації 
– Доступ до наукометричних баз даних 

– Не у всіх є доступ до повних текстів статей 

• Не працюють над створенням власного бренда  
– не корегують профіль у Scopus,  

– не зареєстровані в Orcid, ResearcherID, Researchgate 

• Помилки при публікації результатів 
– Неуважно обирають журнал для публікації 

– Не користуються референс-менеджерами 

– Використовують кирилицю в англійському тексті 

– Не коректно вказують грантову підтримку 

• Не шукають можливих партнерів для досліджень 



 

http://usj.org.ua/ 



Презентація як зареєструватися  

• http://biopolymers.org.ua/authors/uk/ 



У вченого МАЄ бути 

• ОДИН профіль в Scopus 
• профіль ResearcherID 
• профіль Google Schoolar 
• профіль researchgate.net 
• ORCID 

 



Корисні посилання 
 
Об єднання авторських профілів в Scopus 

http://www.scopusfeedback.com/index.html 
• http://wokinfo.com/russian/ 
• http://www.scimagojr.com/journalsearch.php 
• http://www.researcherid.com/SelfRegistration.action  
• http://www.issn.org/ 
• http://elibrary.ru/defaultx.asp 
• http://orcid.org/ 
• http://www.researchgate.net/ 
• http://panbibliotekar.blogspot.com/ - цікава корисна інформація + інструкції з 

користування згадуваних ресурсів 
 

• file:///C:/Documents%20and%20Settings/Rada/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B
E%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/Conferenc
e_Scopus_advanced.pdf 
 
 
 

• http://usj.org.ua/ 
• http://biopolymers.org.ua/authors/uk/ 



Питання?  

Biopolym.cell@gmail.com 

Тихонкова Ірина  
Biopolymers and Cell 

   Дану презентацію можна  

• поширювати, вказавши джерело  

• модифікувати за потреби, дотримуючись норм етики і здорового глузду  

• некомерційно використовувати 

• розповсюджувати на тих самих умовах  

mailto:Biopolym.cell@gmail.com
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