
Найбільша у світі база даних рефератів і цитування SciVerse Scopus 

(http://www.scopus.com) представила рейтинг ВНЗ Ук- 

раїни за індексом цитованості. SciVerse Scopus індексує понад  

18 тис. назв наукових робіт,  359 млн наукових веб-сторінок.  

База SciVerse Scopus є найбільшою у світі єдиною реферативною базою 

даних науково-технічних і медичних журналів приблизно  

5 тис. міжнародних видавництв. Щодня оновлювана база даних Scopus 

включає записи аж до першого тому, першого випуску журналів провідних 

наукових видавництв.  

Розробники бази оцінювали публікації у відкритому доступі (Open 

Access), праці наукових конференцій, а також матеріали, доступні лише в 

електронній формі. Пошукова система Scopus також пропонує Research 

Performance Measurement (RPM) – засоби контролю ефективності досліджень, 

які допомагають оцінювати авторів, напрями в дослідженнях і журнали.  

Розробка Scopus велася за участі професіоналів у галузі інформаційних 

технологій і дослідників зі всього світу. Інтерфейс створювався силами 

команди, що складається не лише з десятка розробників, зайнятих у цьому 

проекті повний робочий день, а й когнітивного психолога. Вони 

узагальнювали дані спостережень і відгуки користувачів, отримані під час 

тестів (були залучені сотні дослідників і бібліотекарів).  

Станом на квітень 2012 р. до бази даних Scopus потрапили 97 вищих 

навчальних закладів України, що мають цитовані публікації в наукових 

виданнях світу. У підсумковій таблиці вищі навчальні заклади розташовані за 

індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових 

публікацій і кількості цитувань цих публікацій.  

Найкращі ВНЗ України: 

1 місце – Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 

2 місце – Харківський національний університет ім. В. Каразіна; 

3 місце – Львівський національний університет ім. І. Франка; 

4 місце – Одеський національний університет ім. І. Мечникова; 

5 місце – Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут»; 

6 місце – Донецький національний медичний університет  

ім. М. Горького; 

7 місце – Дніпропетровський національний університет  

ім. О. Гончара;  

8 місце – Чернівецький національний університет  

ім. Ю. Федьковича; 



9 місце – Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут»; 

10 місце – Ужгородський національний університет; 

11 місце – Національний університет «Львівська політехніка»; 

12 місце – Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника; 

13 місце – Таврійський національний університет  

ім. В. Вернадського; 

14 місце – Донецький національний університет; 

15 місце – Львівський національний медичний університет  

ім. Данила Галицького; 

16 місце – Харківський національний університет (Наукометрична база 

даних Scopus визначила найкращі ВНЗ України // Освітній портал 

(http://www.osvita.org.ua/news/64184.html). – 2012. – 18.05). 


