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З червня 2019-го всім медичним вишам надано доступ до міжнародних наукових 
баз даних Scopus та Web of Science за кошти держбюджету. На сьогоднішній день 
рейтингова успішність роботи всього професорсько-викладацького складу 
оцінюється за наявністю статей в цих міжнародних базах. 
 

 
 

Обидві платформи міжнародні, реферативні, індексують всі найпрестижніші 
наукові журнали, з набором інтелектуальних інструментів, які дозволяють 
відслідковувати та аналізувати наукові дослідження. Оскільки ці базі даних мають 
різне тематико-типологічне покриття, різну глибину індексації архівів видань, отже і 
наукометричні показники, отримані з цих платформ, будуть відрізнятися. Wos 
пропонує доступ до 12 000 назв найбільш авторитетних академічних журналів з 
імпакт-фактором. А Scopus є складовою частиною видавничої корпорації Elsevier і 
містить реферативні записи більш 23 двадцяти трьох тисяч наукових журналів. 
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Вважається, що 2/3 всіх наукових публікацій індексуються в обох базах даних, 1/3 
- лише на одній з них (в основному, за рахунок того, що WoS робить акцент на 
північноамериканській науці, а Scopus на науку Західної Європи). 
 

 
 
Сьогодні Міністерство освіти і науки України визнає публікації у виданнях, які 

індексуються в цих БД як один з критеріїв оцінювання ефективності вищих навчальних 
закладів. Перш за все для проходження державної атестації закладів вищої освіти в 
частині впровадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, також для 
присвоєння вчених звань. 
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Для отримання наукового ступеню згідно нового наказу від 23.09.2019 р. «Про 
опублікування результатів дисертацій» на здобуття кандидата наук наукова 
публікація у виданні, віднесеному до першого-третього квартилів (Q1-Q3) відповідно 
до класифікації рейтингів журналів, прирівнюється до двох публікацій, для здобуття 
наукового ступеня доктора наукова публікація у виданні віднесеному до першого-
другого квартилів (Q1 і Q2) прирівнюється до трьох публікацій, а у виданні, 
віднесеному до третього квартилю (Q3) – до двох публікацій. 

 
Кожний науковець може отримати віддалений доступ до WoS на 6 місяців, 

зареєструвавши себе на території ХНМУ, а Scopus – на короткий термін, 
зареєструвавши себе в бібліотеці у адміністратора. 
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Найбільш цитована в обох базах даних публікація за 2007 рік шановного 
Володимира Миколайовича Лісового у співавторстві про лікування метастатичного 
нирково-клітинного раку - Scopus – 2 905,  WoS – 2 696, але ці публікації афілійовані з 
установою Регіональний клінічний центр урології та нефрології. 
 

 
Але найбільш цитована публікація в обох БД, що  афілійована з установою 

Харківський національний медичний університет Конь Катерини Володимирівни у 
співавторстві про використання наночастинок срібла у боротьбі зі стійкістю до 
антибіотиків Scopus - 135, WoS за 2011 рік – 128 цитувань. 
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Кількість публікацій та їх цитувань Харківського національного медичного 

університету в інформаційно-аналітичних системах наукового цитування Scopus і WoS 
виглядає таким чином. 
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З наданням доступу до WoS та Scopus у Науковій бібліотеці сформувалися нові 
напрями інформаційно-аналітичної підтримки та супроводу науково-публікаційної 
діяльності науковців нашого університету 
 

 
 
 
 


