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Українські виші можуть позмагатися за безкоштовну передплату до 

баз даних Scopus та Web of Science 

Міністерство освіти і науки проведе ще один цикл передплати за кошти 

бюджету доступу до міжнародних наукових баз даних Scopus та Web of Science 

для вишів та наукових установ МОН. Це рішення було прийнято після того, як 

МОН вивчило результати користування базами тими університетами, що 

виграли конкурс та були підключені в жовтні 2017-го (Офіційний сайт 

Міністерства освіти і науки України). 

Новий цикл відбору також відбуватиметься за конкурсом – його планують 

оголосити найближчим часом. Під час його проведення враховуватимуть такі 

показники як кількість публікацій у наукових журналах, що включені до Web of 

Science та Scopus, можливість надання доступу до баз представникам інших 

організацій тощо. 

«Торік ми провели конкурс та вперше за кошти держбюджету 

централізовано підключили до баз 103 українських вишів та наукових установ 

МОН. Зокрема, 68 закладів отримали доступ до Scopus, 64 – до Web of Science 

(29 – до обох баз – Ред.). Доступ був розподілений так, щоб охопити ним майже 

всю країну. У кожному обласному центрі, а також таких містах, як Маріуполь, 

Кривий Ріг, Кременчук, Мелітополь, зараз є доступ до обох баз даних», – 

розказав генеральний директор директорату науки МОН Д. Чеберкус. 

 
Він наголосив, що з першого місяця підключення МОН постійно вивчало 

активність та динаміку використання абонентами доступу до баз. 

«Наразі ми проаналізували інформацію за перші 7 місяців передплати і 

спостерігаємо досить позитивну тенденцію. Якщо в перший місяць через ці 

підключення було зроблено 22,5 тисяч запитів, то зараз цей показник зріс більш 

як втричі – близько 70-75 тис запитів на місяць. А в грудні, наприклад, кількість 

запитів взагалі перетнула позначку в 100 тисяч. Тобто ми побачили, що 

користування базами є затребуваним серед українських науковців, допомагає їм 
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інтегруватися в світову наукову спільноту. Тому прийняли рішення про відбір  

на другий цикл підключення», – зазначив очільник директорату. 

Наприклад, найбільша пошукова активність є в таких вишах: 

• Вінницький національний технічний університет 

• КНУ ім. Тараса Шевченка 

• Львівська політехніка 

• НТУУ «КПІ» 

• Сумський державний університет 

 
 

Водночас Д. Чеберкус підкреслив, що МОН окремо звертало увагу на ті 

заклади, які мінімально використовували можливості передплати. Цю 

інформацію обов’язково врахують під час нового відбору, щоб продовження 

передплати за кошти бюджету отримали ті, кому це справді потрібно. 

 



«На цей рік на забезпечення передплати було закладено більше коштів, ніж 

торік, і ми плануємо, що їх вистачить на підключення близько 110 закладів. Але 

загалом зараз нашою метою є отримання так званої національної ліцензії, яка 

дозволить підключити до Scopus і Web of science не тільки наші університети та 

наукові установи, а й заклади, підпорядковані іншим міністерствам – МОЗ, 

Міноборони, МВС тощо, а також наукові установи НАН та галузевих академій. 

Але це питання напряму залежить від того, чи отримаємо ми в наступному році 

більше фінансування для цієї передплати», – додав він. 

Довідково: Scopus та Web of Science – визнані в світі міжнародні наукові 

бази даних. Вони індексують наукові видання за різними напрямами: 

природничі, технічні, суспільні, гуманітарні науки тощо. Доступ до цих баз дає 

можливість проводити аналіз міжнародних наукових досліджень, оцінювати 

значимість отриманих результатів і прогнозувати тренди науково-технічного 

розвитку. Зокрема, бази дозволяють відстежувати наукову цитованість 

публікацій. 

 


