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ПОВІДОМЛЕННЯ 

Місце е-журналу "Проблеми телекомунікацій" у рейтингу 
eLIBRARY.RU за 2013 рік за імпакт-фактором РІНЦ 

Шановні читачі! Наукова електронна бібліоте-

ка eLIBRARY.RU оновила дані Російського індексу 

наукового цитування (РІНЦ) за 2013 рік, який охоп-

лює статистику публікацій багатьох вітчизняних і 

закордонних наукових журналів та збірників статей. Наведемо рейтинг журналів за 

такими основними показниками: 

1. За імпакт-фактором РІНЦ серед усіх наукових видань України 

З 858 наукових видань, представлених в РІНЦ eLIBRARY.RU, е-журнал «Проблеми 

телекомунікацій» має другий за величиною імпакт-фактор РІНЦ (табл. 1). За підсу-

мками 2012 року*, коли було охоплено менше 700 українських видань, в подібному 

рейтингу наш е-журнал займав 25 місце, а серед видань м. Харкова - 5 місце. 

Таблиця 1. Рейтинг українських журналів за імпакт-фактором РІНЦ 
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2. За імпакт-фактором РІНЦ серед усіх видань (у т.ч. закордонних), що спеціа-

лізуються на публікації статей з тематики «Зв'язок» 

За цим рейтингом наш е-журнал впевнено лідирує, випередивши багатьох більш 

іменитих видань (табл. 2). У рейтингу за 2012 рік* е-журнал «Проблеми телекомуні-

кацій» посідав друге місце серед українських видань (тематика «Зв'язок»). 

Таблиця 2. Рейтинг журналів за імпакт-фактором РІНЦ, що спеціалізуються                               

на публікації статей з тематики «Зв'язок» 
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3. За дворічним імпакт-фактором РІНЦ серед усіх видань (у т.ч. закордонних), 

що спеціалізуються на публікації статей з тематики «Зв'язок» 

За цим показником наш журнал також на першому місці (табл. 3). Для порівняння, 

рік тому* е-журнал «Проблеми телекомунікацій» займав четвертий рядок в подіб-

ному рейтингу. 

Таблиця 3. Рейтинг журналів за дворічним імпакт-фактором РІНЦ,                                        

що спеціалізуються на публікації статей з тематики «Зв'язок» 

 

4. За дворічним імпакт-фактором РІНЦ без самоцитування серед усіх видань (у 

т.ч. закордонних), що спеціалізуються на публікації статей з тематики «Зв'я-

зок» 

У даному рейтингу е-журнал «Проблеми телекомунікацій» знаходиться на третьому 

місці, трохи поступившись першим двом виданням (табл. 4). 
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Таблиця 4. Рейтинг журналів за дворічним імпакт-фактором РІНЦ без самоцитування, що 

спеціалізуються на публікації статей з тематики «Зв'язок» 

 

 

5. За дворічним імпакт-фактором РІНЦ з урахуванням самоцитування з усіх 

джерел серед усіх видань, що спеціалізуються на публікації статей з тематики 

«Зв'язок» 

За даним показником е-журнал «Проблеми телекомунікацій» знову очолює рейтинг 

наукових видань за 2013 рік (табл. 5). 
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Таблиця 5. Рейтинг журналів за дворічним імпакт-фактором РІНЦ з урахуванням                           

самоцитування з усіх джерел, що спеціалізуються на публікації статей з тематики «Зв'язок» 

 

 

6. За п'ятирічним імпакт-фактором РІНЦ серед усіх видань, що спеціалізують-

ся на публікації статей з тематики «Зв'язок» 

У даному рейтингу наш е-журнал займає перший рядок як з урахуванням самоциту-

вання (табл. 6), так і без нього (табл. 7). Нагадаємо, що за 2012 рік* видання «Пробле-

ми телекомунікацій» також очолювало подібний рейтинг. 
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Таблиця 6. Рейтинг журналів за п'ятирічним імпакт-фактором РІНЦ з урахуванням                            

перекладної версії, що спеціалізуються на публікації статей з тематики «Зв'язок» 

 

Таблиця 7. Рейтинг журналів за п'ятирічним імпакт-фактором РІНЦ з урахуванням перекла-

дної версії без самоцитування, що спеціалізуються на публікації статей з тематики «Зв'язок» 
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Вітаємо авторів, читачів і редколегію е-журналу з підвищенням рейтингу нашо-

го видання і сподіваємося, що показники за 2014 будуть лише покращуватися. 

За даними наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.RU на кінець 2014 року в 

переліку найбільш цитованих публікацій співробітників Харківського національного 

університету радіоелектроніки три статті з нашого е-журналу входять до п'ятірки 

кращих статей (табл. 8), п'ять публікацій розміщені в десятці найбільш цитованих 

статей, вісім статей включені до першої двадцятки найбільш популярних при циту-

ванні публікацій. Роком раніше** в п'ятірці найбільш цитованих публікацій були 

присутні дві статті з е-журналу «Проблеми телекомунікацій», а в двадцятці їх було 

лише п'ять. 

Таблиця 8. Перелік найбільш цитованих публікацій співробітників Харківського                                

національного університету радіоелектроніки (на кінець 2014 року)     
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І наостанок, за 2014 рік показники цитування статей співробітників ХНУРЕ за дани-

ми наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.RU (гіперпосилання) помітно збіль-

шилися: з 84 до 246. Число статей, викладених в eLIBRARY.RU, збільшилося з 478 до 

986. Загальне місце ХНУРЕ в рейтингу наукових та освітніх установ м. Харкова відпо-

відає шостій позиції (табл. 9), хоча за підсумками 2013 року** наш університет зай-

мав п'яте місце. 

Таблиця 9. Показники цитування статей наукових та освітніх установ м. Харкова за даними 

наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.RU (на кінець 2014 року) 
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Варто додати, що в загальному рейтингу цитування співробітників наукових та освіт-

ніх закладів України ХНУРЕ займає 42-е місце. 

  

* Місце е-журналу "Проблеми телекомунікацій" у рейтингу eLIBRARY.RU за імпакт-

фактором РІНЦ (оновлено) 

**  Харківський національний університет радіоелектроніки та е-журнал «Проблеми 

телекомунікацій» в Російському індексі наукового цитування 
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