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До актуальних завдань сьогодення можна віднести забезпечення якості та 

достовірності змісту наукових видань. Це завдання вирішується шляхом орга-

нізації наукової експертизи (рецензування) рукописів статей, які подаються до 

наукових видавництв. Існує ряд факторів, які ускладнюють пошук наукового 

експерта для аналізу рукопису. По-перше, у світі не існує єдиної повної акту-

алізованої бази рецензентів. По-друге, відбувається стрімке зростання об’ємів 

інформації у тому числі наукової та збільшення кількості джерел її представ-
лення в мережі. По-третє, збільшується частка міждисциплінарних дослі-

джень, що вимагає від рецензента володіння фаховими знаннями одночасно з 

кількох тематичних галузей. Також, негативним фактором, що заважає якіс-

ному пошуку експерта є активна діяльність хижацьких видавництв, що поши-

рюють нечесні практики у видавничій діяльності.  

Метою доповіді є аналіз підходів до пошуку рецензента науковими вида-

вництвами та пошук методів для автоматизації цього процесу. У світі ця задача 

частково вирішується шляхом використання штучного інтелекту та спеціалі-

зованих програм, на базі яких створюються допоміжні інструменти для науко-

вих видавництв [1]. 

В доповіді аналізуються методи тематичного моделювання (ТМ) [2], ре-
алізовані на базі текстових актуальних публікаційних даних, що є доступні в 

мережі. На базі отриманої інформаційно-тематичної моделі, можна визначити 

авторів, що проводять дослідження за подібними темами. Цей підхід дає мож-

ливість отримати перелік потенційних рецензентів навіть для міждисципліна-

рних досліджень. 

Таким чином, використання методів тематичного моделювання може 

бути використане для автоматичного визначення переліку потенційних рецен-

зентів, що проводять дослідження за подібними темами та можуть залучатися 

у якості експертів. Планується провести експериментальне дослідження із за-

стосуванням ТМ для автоматичного пошуку потенційних рецензентів на базі 

текстових актуальних публікаційних даних з однієї із наукометричних систем, 

що забезпечить достовірність результату.  
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