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МОН вдвічі збільшило кількість вишів та наукових установ, які 

отримали за кошти бюджету передплату на Scopus і Web of Science, – 

опубліковано наказ з їх переліком 

Цього року МОН надало доступ до міжнародних наукових баз даних 

Scopus та Web of Science за кошти держбюджету вдвічі більшій кількості вишів 

та наукових установ, ніж 2017-го. Відповідний наказ з повним переліком був 

опублікований 8 листопада 2018 р. на сайті Міністерства (Офіційний сайт 

Міністерства освіти і науки України). 

Зокрема, торік підключення до Scopus отримали 67 закладів, а зараз – 135. 

До Web of Science минулого року доступ надали 64 закладам, а цього – 105. 

«Влітку ми оголосили відбір для вишів та наукових установ МОН на 

другий цикл передплати за кошти держбюджету до Scopus та Web of Science.  

Щоб отримати доступ, заклад мав відповідати низці критеріїв. Загалом нам 

надійшло 148 заявок, з яких 13 – не від наших установ. Із 135 заявок від 

закладів МОН понад 100 отримали високі бали і матимуть підключення одразу 

до обох баз. Для порівняння – торік тільки 29 установ отримали доступ і до 

Scopus, і до Web of Science», – розказав генеральний директор директорату 

науки МОН Д. Чеберкус. 

Підключенням до баз будуть охоплені всі регіони країни – 24 області та м. 

Київ. Причому здебільшого доступ буде у вишах, розміщених не тільки в 

обласних центрах, а в районних. Наприклад, в таких містах, як Кривий Ріг, 

Мукачево, Краматорськ, Бердянськ, Глухові, Кам’янець-Подільському, Умані 

тощо. 

«Одна з наших цілей – щоб доступ до баз отримала якомога більша 

кількість науковців, студентів, аспірантів. Тому, по-перше, цього року ми ще 

більше розширили географію підключень, а, по-друге, залишили правило 

минулого року: установа, що отримала доступ, зобов’язана надавати його у 

комп’ютерних залах своїх бібліотек всім охочим – попри те, які установи та 

заклади вони представляють», – відзначив керівник директорату. 

Водночас він наголосив, що МОН уважно стежить за тим, як підключені за 

кошти бюджету установи користуються базами. І така статистика здебільшого є 

позитивною: українські науковці стали вп’ятеро частіше користуватися Scopus 

та Web of Science. 

«Звісно, ми мали й негативні приклади того, коли заклади мінімально 

використовували надану можливість. Однак ми ще коли домовлялися про 

надання послуг, то на прохання МОН компанії-постачальники погодилися 

проводити в Києві та регіонах семінари й тренінги. Й ми помітили, що такі 

заходи позитивно вплинули на динаміку користування, зокрема, там, де вона 

була досить невтішною», – зауважив Д. Чеберкус. 

Окремо він анонсував, що наступного року МОН планує забезпечити 

передплату не тільки для своїх вишів та наукових установ, а й для інших 

закладів – підпорядкованих НАН, галузевим академіям, МОЗ, МВС, 

Міноборони тощо. 
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