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НАУКОВА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ELIBRARY.RU
http://elibrary.ru/project_risc.asp
На сайті розміщено цитатну базу даних «Російський індекс наукового цитування»
(РІНЦ). Головне завдання проекту РІНЦ – створити базу даних, де вичерпно й об'єктивно
була наводилась інформація про наукові публікації російських учених.
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ)
Правила включення журналів до РІНЦ: http://elibrary.ru/projects/events/vak_info.asp
ПРАВИЛА ВКЛЮЧЕННЯ ЖУРНАЛІВ У СИСТЕМУ РІНЦ
Необхідними умовами для включення наукових періодичних видань до Переліку ДАК
є наявність повнотекстової мережевої версії в Інтернеті та включення в систему Російського
індексу наукового цитування (далі – РІНЦ). Для виконання цих умов необхідно укласти
договір з Наукової електронною бібліотекою на включення журналу в РІНЦ та розміщення
на сайті бібліотеки в одному із запропонованих варіантів:
1. Розміщення журналу у вигляді метаданих (назва, інформація про авторів, ключові
слова, анотації, бібліографічний список літератури тощо). Випуски розміщують без повних
текстів статей. Цей варіант прийнятий для тих видань, у яких вже є повнотекстові версії
статей, доступні в Інтернеті у вільному або платному доступі.
2. Розміщення повнотекстової версії журналу у вільному доступі для зареєстрованих
читачів eLIBRARY.RU. Цей варіант відповідає водночас двом вимогам ДАК: журнал
обробляється в системі РІНЦ, і електронна повнотекстова версія журналу доступна в
Інтернеті.
3. Розміщення повнотекстової версії журналу в платному доступі для зареєстрованих
читачів eLIBRARY.RU. Цей варіант не тільки враховує обидві вимоги ДАК, тобто журнал
обробляється в базі РІНЦ та його електронна версія доступна в Інтернеті, але й дає
можливість платного розповсюдження видання через онлайнову платформу eLIBRARY.RU.
У результаті видавництво отримує грошову винагороду, як і у разі реалізації друкованої
версії журналу. Кожному варіантові розміщення видання відповідає певна форма договору.
Для укладення договору необхідно вислати на одному із зазначених електронних адрес
заповнену анкету або лист довільної форми із зазначенням назви журналу, передбачуваного
варіанта розміщення його на сайті бібліотеки та контактної інформації для зв'язку з
видавництвом. У відповідь на цей лист буде надіслано пакет документів, що відповідає
обраному варіанту розміщення журналу, з описом технічних вимог участі в проекті.
Обов'язковою технічною вимогою для розміщенні журналу в РІНЦ за будь-якого
варіанта, є його обробка в розмітці XML. Програма та інструкція додаються до договору.
Потреба обробки зумовлена тим, що метадані всіх видань на сайті Наукової електронної
бібліотеки eLIBRARY.RU представлені в одному форматі. Програма XML-розмітки дозволяє
виділити метадані (за їх наявності) з тексту статті, структурувати їх і задіяти в розрахунках
імпакт-фактора журналу та визначенні інших рейтингів.
Метадані відображають відомості про твір (назва, інформація про авторів, ключові
слова, анотації, бібліографічний список літератури тощо) згідно з Критеріями для включення
до Переліку журналів, рекомендованих ВАК. Для розрахунку "класичного" імпакт-фактора
журналу за трирічний період слід надати випуски журналу поточного року і за два попередні
роки. Якщо на сайті бібліотеки немає в наявності хоча б одного номера журналу за вказаний
період, імпакт-фактор не розраховують. Ідеальним варіантом може вважатися наявність
архівів за п'ятирічний період, оскільки надалі планується розраховувати п'ятирічний імпактфактор.
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Включення журналів у РІНЦ і розміщення їх повних текстів у бібліотеці
eLIBRARY.RU є безкоштовним.
Перелік українських журналів у РІНЦ: перейти на стор. http://elibrary.ru/titles.asp,
у полі "Страна" вибрати "Украина" і натиснути "Пошук".
У БД РІНЦ станом на 10.05.2014 р. представлено 46951 журналів, з яких 8875 –
журнали Російської Федерації та 38076 – журнали інших країн світу. База даних РІНЦ
включає в себе журнали із 117 країн.
Найбільшу частку займають журнали США – 11795, Великобританії – 6368 та
Німечини – 2372. Кількість японських журналів у БД РІНЦ становить 800, італійських – 780,
іспанських – 606.
Українських журналів тут представлено 706, зокрема за рубриками «Сільське і лісове
господарство» – 7 й «Економіка. Економічні науки» – 37 (табл. 1, 2).
Таблиця 1
Українські журнали в РІНЦ.
Рубрика: Сільське і лісове господарство
Всього знайдено журналів: 7 із 46951 (на 10.05.2014 р.)
№
п/п
1

2
3

4

5

6
7

Журнал

Вихідні дані

Інститут агроекології та
природокористування
Агроекологічний журнал
Національної академії аграрних
наук України
Інститут біології тварин
Біологія тварин
Національної академії аграрних
наук України
Вестник Сумского национального Сумський національний аграрний
аграрного университета
університет
Вісник Уманського
національного університету
Уманський національний
садівництва = Bulletin of Uman
університет садівництва
National University of Horticulture
Збірник наукових праць
Вінницького національного
Вінницький національний
аграрного університету. Серія:
аграрний університет
сільськогосподарські науки
Збірник наукових праць
Уманський
національний
Уманського національного
університет садівництва
університету садівництва
Видавниче представництво
Тваринництво України
«Паралель»

Випусків Статей Цитат ІФ РІНЦ

23

453

12

-

9

439

97

0,005

9

466

4

-

2

33

0

-

1

46

0

-

3

130

0

-

32

338

144

-
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Таблиця 2
Українські журнали в РІНЦ. Рубрика: Економіка. Економічні науки
Всього знайдено журналів: 37 із 46951 (на 10.05.2014 р.)
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10
11
12
13

14
15

16

Журнал
2

Вихідні дані

3
Національна академія управління
Актуальні проблеми економіки = = Закрите акціонерне товариство
Актуальные проблемы экономики "Вищий навчальний заклад
"Національна академія управління"
Науково-дослідний центр
Бизнес информ
індустріальних проблем розвитку
НАН України
Бюллетень
Международного
Дніпропетровський університет ім.
Нобелевского
экономического
Альфреда Нобеля
форума
Вiсник Академii працi i
Академія праці та соціальних
соцiальних вiдносин Федерацii
відносин Федерації професійних
профспiлок Украiни
союзів України
Вiсник Киiвського нацiонального
Видавничо-поліграфічний центр
унiверситету iм. Тараса
«Київський університет»
Шевченка. Серiя: Економiка
Вестник Киевского
Київський національний торговонационального торговоекономічний університет
экономического университета
Вестник Сумского национального Сумський національний аграрний
аграрного университета
університет
Вестник Хмельницкого
национального университета.
Экономические науки = Вiсник
Хмельницький національний
Хмельницького нацiонального
університет
унiверситету. Економiчнi науки =
Herald of Khmelnytskyi national
university. Economical science
Вестник Черниговского
государственного
Чернігівський державний
технологического университета. технологічний університет
Серия: Экономические науки
Вестник экономической науки
Інститут економіки промисловості
Украины
НАН України
Вісник Донецького національного Донецький національний
університету економіки і торгівлі університет економіки й торгівлі
ім. Михайла Туган-Барановського ім. Михайла Туган-Барановського
Вісник економіки транспорту і
Українська державна академія
промисловості
залізнодорожного транспорту
Вісник Маріупольського
Маріупольський державний
державного університету. Сер.:
університет
Економіка
Інститут демографії й соціальних
Демографія та соціальна
досліджень ім. М. В. Птухи НАН
економіка
України
Економiчний часопис-XXI
Інститут суспільної трансформації
Економічний вісник
Національного технічного
університету України "Київський
Національний технічний
політехнічний інститут" =
університет України «Київський
Экономический вестник
політехнічний інститут»
Национального технического
университета Украины "Киевский
политехнический институт"

Випусків Статей Цитат ІФ РІНЦ
4

5

6

7

18

18

12

-

27

1834

616

0,007

4

207

6

0,002

3

55

4

-

44

880

51

0,001

31

387

3

0,003

9

466

4

-

2

100

0

-

12

599

0

0,000

3

156

11

-

2

42

0

-

21

1306

0

0,000

2

39

0

-

19

359

1

0,000

12

291

30

-

1

76

0

-
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Продовж. таблиці 2
1
17
18

19

20

21

22

23

2
Економічний форум
Збірник наукових праць
"Економічний простір"
Збірник наукових праць
Вінницького національного
аграрного університету. Серія:
економічні науки
Крымский экономический
вестник
Маркетинг и менеджмент
инноваций
Международный научнопроизводственный журнал
"Экономика АПК"
Менеджер. Вiсник Донецького
державного унiверситету
управлiння

3
Луцький національний технічний
університет
Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури

4

5

6

7

10

579

0

0,000

6

180

0

-

Вінницький національний аграрний
університет

2

23

0

-

Видавничий дім «Гельветика»

14

1241

5

-

1

32

9

-

9

202

0

-

Донецький державний університет
управління

7

290

2

-

Товариство з обмеженою
відповідальністю Видавничоторговий дім «Університетська
книга»
Міжнароджний наукововиробничий журнал «Економіка
АПК»

24

Науковий огляд

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТК Меганом»

4

140

1

-

25

Научные труды Донецкого
национального технического
университета. Серия:
экономическая

Донецький національний технічний
університет

19

629

216

0,016

26

Проблемы экономики (Харьков)

Науково-дослідний центр
індустріальних проблем розвитку
НАН України

19

523

0

0,000

Інститут економіки промисловості
НАН України

2

50

0

-

2

33

0

-

2

83

0

-

5

141

17

-

12

323

0

0,000

18

517

15

0,003

6

91

1

0,000

6

202

2

-

1

20

2

-

3

25

126

-

4

155

4

-

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Стратегия и механизмы
регулирования промышленного
развития
Управление экономикой: теория
и практика

Інститут економіки промисловості
НАН України
Університет банківської справи
Фiнансово-кредитна дiяльнiсть:
Національного банку України
проблеми теорii та практики
(м. Київ)
Східноукраїнський національний
Часопис економiчних реформ
університет ім. Володимира Даля
Інститут економіко-правових
Экономика и право
досліджень НАН України
Харківський національний
Экономика развития
економічний університет
Экономика транспортного
Харківський національний
комплекса
автомобільно-дорожній університет
Одеський національний
Экономика: реалии времени
політехнічний університет
Экономическая кибернетика.
Донецький національний
Международный научный журнал університет
Інститут економіки і прогнозування
Экономическая теория
иНаціональної академії наук
України
Інститут економіки промисловості
Экономический вестник Донбасса
НАН України

Перш ніж розпочати роботу в бібліотеці, слід заповнити регистраційну форму, після
чого буде надано доступ до частини публікацій відкритого доступу та до статистичної
інформації.
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На порталі eLIBRARY.RU (рис. 1) у відкритому доступі розміщено понад
900 російських наукових журналах.

Рис. 1. Портал eLIBRARY.RU
Наукометиричний апарат платформи містить інструментарій для підрахунку впливу
факторів журналів по версії РІНЦ, індексів цитування вчених і організацій.
Будь-який зареєстрований користувач отримує доступ до інформації РІНЦ
безкоштовно.
Оформлення електронних публікацій
Публікації в InterNet. Наукову роботу можна опублікувати в Інтернеті в різний
спосіб:
1) розмістити посилання на документ на своєму сайті;
2) опублікувати в електронному журналі або
3) в електронній бібліотеці.
Індексація в Google Scholar. Щоб перевірити, чи індексується певне онлайн-джерело,
досить ввести його назву в Google Scholar. Видавець академічних праць, який включити свої
праці для показу в Google та в програмі Google Scholar, має дати дозвіл на сканування свого
сайту.
Індексація в Scopus. Щоб робота індексувалася в Scopus, її слід опубліковати в
одному з журналів, що входять до цієї бази. Оформлення статей при цьому регламентується
вимогами редакції журналу до своїх авторів.
Разом з тим, існують єдині вимоги до оформлення будь-якої наукової публікації.
Підготовка документа
Анотація. Для індексування в пошукових системах має бути відображена повна
анотація публікації. В анотації стисло розкривається зміст роботи, вказуються її призначення
і аудиторія, наприклад «підручник призначений для студентів, що навчаються за
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спеціальністю ...». Анотація може описувати, може рекомендувати, бути загальною або
містити будь-яку спеціальну спрямованість.
Для статей з обмеженим доступом повна анотація автора може допомогти
користувачам вибрати серед результатів пошуку статтю з найбільш релевантною
інформацією.
Створення електронного документа. У базі Scopus всі роботи зберігають у форматі
PDF. Хоча Google індексує роботи у форматах PDF, HTML, PostScript, ущільненому форматі
PostScript (ps.gz) й ущільненому форматі PDF (pdf.gz), рекомендується зберігати статтю у
форматі PDF.
Переваги публікації документів у форматі Adobe PDF:
1) сумісність – завдяки поширенню програми Adobe Acrobat Reader матеріали,
перетворені у формат Adobe PDF, будуть доступні для перегляду та друку з будь-якого
комп'ютера або ноутбука;
2) цілісність документа – растровий формат PDF зберігає документи у вигляді
цілісного зображення. Це означає, що для їх відображення і друку не потрібно
встановлювати додаткові шрифти. На будь-якому комп'ютері документи відображатимуться
ідентично, тобто без змін.
Оформлення метаданих. Пошукова система прагне проіндексувати публікацію,
використовуючи метадані, тому для спрощення рекомендовано зберігати бібліографічні дані
про наукову роботу в метаданих.
Для наукових праць головними з них є: Заголовок, Автор, Тема, Ключові слова.
Для того щоб вказати метадані, достатньо при створенні PDF файлу заповнити
відповідні поля в налаштуваннях документа. Надання підтверджених метаданих про статті
користувача може полегшити процес індексації та підвищити ймовірність визначення всіх
посилань на його статті.
Велика кількість українських наукових праць неналежним чином або зовсім не
індексується в іноземних пошукових системах, оскільки в різних базах назви робіт можуть
мати різний переклад, тому рекомендується створювати метадані також англійською мовою.

