
Наукова періодика України в інформаційно-аналітичній системі 

«Російський індекс наукового цитування» 

 

Російський індекс наукового цитування виконує функції інструменту 

для оцінки діяльності окремих учених і наукових організацій на основі 

джерел бібліографічної інформації з наукової періодики. Кількість журналів, 

що індексуються в рамках проекту, досягла 36 тис., опрацьованих статей –  

16 млн, а кількість посилань – 118 млн. Такі високі показники досягнуто 

завдяки можливості включення до проекту будь-якого наукового видання, що 

відповідає ряду формальних критеріїв. 

Бібліометричні показники для авторів, організацій і журналів 

розраховуються на всьому масиві публікацій, що належать до Російського 

індексу наукового цитування, але в майбутньому передбачається 

розраховувати показники на основі певним чином сформованого ядра з 1500 

найавторитетніших російських наукових журналів, відібраних на основі 

розрахунку комплексного показника, який враховує імпакт-фактор журналу, 

особливості цитування в цій предметній галузі, рівень самоцитування, 

авторитетність посилань і нерівномірність наповнення бази даних за різними 

тематичними напрямами. 

Необхідно відзначити, що Російський індекс наукового цитування 

набуває статусу міжнародного. У ньому опрацьовано понад 7,5 тис. 

російських періодичних видань і 28,5 тис. зарубіжних. Серед них 7,8 тис. – із 

США, 4 тис. – з Великої Британії, 1,3 тис. – з Німеччини, 1,2 тис. – з 

Нідерландів, 1 тис. – з Франції. 

Висока популярність Російського індексу наукового цитування 

обумовила зацікавленість країн СНД у включенні до цієї інформаційно-

аналітичної системи своїх наукових періодичних видань. Зокрема, у ній 

представлено понад 300 українських часописів. Однак Російський індекс 

наукового цитування, станом на початок 2013 р., розраховано лише для 16 

українських журналів (інші в стадії опрацювання). Перелік цих журналів і 

їхніх бібліометричних показників висвітлено в таблиці. 
 

№ п/п 
Назва періодичного 

видання 

Кількість 

статей 

Кількість 

цитувань 
Імпакт-фактор 

1. 
Физика низких 

температур 
1556 6269 0,529 

2. 

Теоретическая и 

экспериментальная 

химия 

435 1551 0,450 



3. 

Известия высших 

учебных заведений. 

Радиоэлектроника 

1304 1878 0,409 

4. Термоелектрика 621 171 0,250 

5. 

Геологія і корисні 

копалини Cвітового 

океану 

340 179 0,221 

6. Biopolymers and cell 635 771 0,195 

7. 

Физическое 

воспитание 

студентов 

540 142 0,163 

8. 

Физическое 

воспитание 

студентов 

творческих 

специальностей 

826 249 0,116 

9. Морфологiя 320 46 0,083 

10. 

Современное 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

160 12 0,042 

11. 
Металлические 

конструкции 
173 29 0,037 

12. 

Труды Одесского 

политехнического 

университета 

890 200 0,026 

13. 

Педагогика, 

психология и 

медико-

биологические 

проблемы 

физического 

воспитания и спорта 

3089 562 0,021 

14. 
Математические 

машины и системы 
497 237 0,021 

15. 

Экономика 

строительства и 

городского хозяйства 

198 6 0,017 

16. 

Вестник 

Харьковского 

национального 

автомобильно-

дорожного 

университета 

1126 4 0,004 



Із 16 наведених у таблиці наукових періодичних видань шість є 

часописами установ НАН України, 10 – журналами й збірниками наукових 

праць вищих навчальних закладів (Джерело інформації: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru). 

 

 


