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А. О. Білощицький, В. Д. Гогунський. Пошук у Scopus публікацій науковців 

університетів України. Досліджено результативність пошуку публікацій науковців 

університетів України, які індексовані у Scopus. Показано що причина розбіжностей між 

результатами різних запитів криється у тому, що значна кількість публікацій у Scopus не 

кореспондується з Scopus ID номером організації у наслідок відсутності у бібліографічному 

описі публікацій атрибутів організації або країни 

Ключові слова: публікації, пошук, Scopus, запити, університети, результати. 

 

А. О. Белощицкий, В. Д. Гогунский. Поиск в Scopus публикаций ученых 

университетов Украины. Исследована результативность поиска публикаций ученых 

университетов Украины, которые индексированы в Scopus. Показано что причина 

разногласий между результатами разных запросов кроется в том, что значительное число 

публикаций в Scopus не корреспондируется с Scopus ID номером организации из-за 

отсутствия в библиографическом описании публикаций атрибутов организации или страны 
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A. А. Biloshchytsky, V. D. Gogunsky. Search publications scientists at the University of 

Ukraine in Scopus. Search publications investigated the impact of university scientists Ukraine that 

indexed in Scopus. It is shown that the reason for the differences between the results of different 

queries lies in the fact that a significant number of publications in Scopus not correspond to the 

number of Scopus ID in consequence of the lack of bibliographic publications describing the 

attributes of the organization or country. 

Key words: publishing, search, Scopus, requests universities results. 

 

Однією з найбільш авторитетних наукометричних баз даних є Scopus, яка 

заснована і підтримується видавництвом Elsevier [1 - 4]. Найвпливовіші 

рейтинги кращих університетів світу: QS World University Rankings та ARWU - 

Академічний рейтинг університетів світу (Шанхайський рейтинг), - визначають 

публікаційну активність університетів за публікаціями, що індексовані у 

Scopus. У цих рейтингах питома вага публікаційної активності університетів 

становить, відповідно, 20 % і 60 % [5]. На жаль, українські університети у цих 

рейтингах значно відстають від провідних університетів США, Канади, Англії і 

Німеччини. З огляду на це треба оцінити наші ресурси і можливості [6 - 24].  

Визначимо загальне число публікацій науковців України, що опубліковані 

у виданнях, які індексуються в БД Scopus. Робота в режимі оплаченого доступу.  
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Вхід в систему http://www.scopus.com/ [4]. Вибираємо опцію «Розширений 

пошук». Вводимо у відповідне поле атрибути пошуку: AFFILCOUNTRY 

(Ukraine). Форма результатів пошуку містить такі параметри: назва статті, 

прізвища авторів, рік, назва наукового видання, число цитувань кожної статті:  

 

 

Як видно, загальне число публікацій всіх вчених України становить 

157 199 одиниць. У запиті використана така команда: AFFILCOUNTRY 

(Ukraine) – вибрати публікації для країни за назвою.  

Введемо у запит умову пошуку статей, що опубліковані науковцями 

України і працюють в організаціях, у назві яких є слово «університет»:  

AFFILCOUNTRY (Ukraine) AND AFFIL (*university). 

Ця команда на пошук даних означає: «Вибрати публікації для країни за 

назвою (Ukraine) тільки для тих авторів, які представлені університетами  - 

AFFIL(*university)». Тобто будуть знайдені публікації, у яких одночасно 

зустрічаються два атрибути «Україна» і «університет». 

Результат пошуку публікацій за новим запитом показує, що співпадіння 

атрибутів «Україна» і «університет» має місце у 60003 документах: 

 

 
 

Здійснимо перехід до форми аналізу результатів пошуку. На формі 

вибираємо опцію «Affiliation name» (Назва організації): 

Назва статті 

Автори статті 

Число цитувань 

Назва видання 

Рік публікації 

Перехід до аналізу  публікацій 
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На екранній формі з правої сторони поставимо позначки біля назв 

університетів, щоб відобразити тільки дані навчальних установ. Як видно з 

отриманих результатів пошуку публікацій перше місце в Україні за числом 

опублікованих (і доступних в Інтернеті) статей посідає Київський національний 

університет ім. Тараса Шевченка – 8192 публікації. Але в реєстраційній 

сторінці цього університету вказано, що число публікацій університету 

становить 10936 одиниць. Тобто більше 2-х тисяч публікацій не враховані. 

На наступному фрагменті скрин-копії екрану показані результати 

публікаційної активності університетів України, які слідують у порядку 

зменшення числа публікацій за Сумським державним університетом: 

 
Як видно, для Одеського політехнічного університету (ОНПУ) враховані 

лише 417 публікацій. Це означає, що у цих статтях одночасно вказані атрибути 

країни (Ukraine) і організації (Odessa State Polytechnic University). Сформуємо 

новий запит для пошуку статей ОНПУ у такій формі: 

AF-ID(―Odessa State Polytechnic University‖ 60008605). 

417 
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Результати пошуку публікацій ОНПУ за цим запитом показані на 

наступному фрагменті форми представлення даних: 

 
Як видно, число публікацій ОНПУ дещо відрізняється від раніше 

отриманих даних: знайдено додатково ще 139 статей.  

Причина розбіжностей між результатами виконаних запитів криється у 

тому, що значна кількість публікацій у Scopus не кореспондується з Scopus ID 

номером організації у наслідок відсутності у бібліографічному описі публікацій 

атрибутів організації або країни [25]. В Scopus існують публікації, які не мають 

прив'язки до організацій, оскільки в журналах до 1996 р. не завжди вказувалась 

приналежність авторів до певної організації (Affiliation), інституту, 

університету. Тому можна очікувати, що пошук публікацій з прізвищем авторів 

є найбільш достовірним. 
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