
 

 

   УКРАЇНІКА НАУКОВА Національна бібліотека 

України імені В.І. Вернадського 

 Призначення: формування національних реферативних ресурсів; підготовка до 

друку галузевих серій Українського реферативного журналу "Джерело"; забезпечення 

вільного доступу до інформації про результати наукової діяльності вітчизняних учених 

і фахівців; активізація входження України до міжнародної системи наукових 

електронних комунікацій. 

 

    НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ 

 Перейти на сайт http://www.nbuv.gov.ua/  

 

    GOOGLE SCHOLAR Академія Google є пошуковою 

системою вільного доступу, яка забезпечує повнотекстовий пошук наукових публікацій 

усіх форматів та дисциплін. Система працює з листопада 2004 року. Індекс Академії 

Google включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки 

найбільших наукових видавництв. 

 Академія Google дозволяє користувачам здійснювати пошук цифрової або 

фізичної копії статей, онлайн або в бібліотеках. Наукові результати пошуку 

генеруються з використанням посилань з повнотекстових журнальних статей, технічних 

звітів, препринтів, дисертацій, книг та інших документів, у тому числі обраних веб-

сторінок, які вважаються науковими. Оскільки більшість наукових результатів пошуку 

Google - це прямі посилання на комерційні журнальні статті, більшість користувачів 

зможуть лише отримати доступ до анотації статті, а також невеликої кількості важливої 

інформації про статтю, можливо, доведеться платити за доступ до повного тексту. 

Академія Google оснащена інструментом для підрахунку кількості цитувань -

http://code.google.com/p/citations-gadget/. 

 Цей сервіс враховує загальну кількість цитувань, загальну кількість цитованих 

публікацій та індекс Хірша. Завдяки своїй функції «Цитується в», Академія Google 

надає доступ до анотацій статей, у яких процитовано розглядану статтю. Google Scholar 

– профіль захоплює більше цитат до публікацій вченого, ніж Web of Science або Scopus, 

автоматично додає (і відстежує посилання) на нові опубліковані документи, краще 

відшукує цитати, що з’являються у неангломовних публікаціях, і показує h-індекс. 

 Перейти на сайт https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk 

 

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS) 

DOAJ (Каталог журналів відкритого доступу) був запущений у 2003 році. Цей 

незалежний індекс рецензованих журналів відкритого доступу охоплює всі галузі 

науки. Для індексування приймаються журнали відкритого доступу з усіх країн і всіма 

мовами. DOAJ часто називають важливою сходинкою на шляху наукового журналу до 

індексації в авторитетних міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science. 

 Перейти на сайт https://doaj.org/apply/guide/ 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Usoc
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  INDEX COPERNICUS Міжнародна платформа для 

просування спеціалізованих наукових досягнень, вона також сприяє підтримці 

національного та міжнародного співробітництва між вченими й видавцями наукових 

журналів. Платформа ІС була створена у Польщі у 1999 році. Щорічно вона публікує 

рейтинг видань та проводить детальний аналіз не тільки наукового рівня кожного 

журналу, але і його оформлення, розповсюдженості, привабливості для читачів тощо. 

Міжнародна наукометрична база (Index Copernicus Journals Master List), включає 

індексування, ранжування та реферування журналів, а також є платформою для 

наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів. 

 Перейти на сайт https://indexcopernicus.com/index.php 

 

  OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID (ORCID) 

– відкритий, некомерційний проект для створення та підтримки реєстру унікальних 

ідентифікаторів дослідників, прозорого способу представлення науково-дослідної 

діяльності та вільного доступу до цих ідентифікаторів. Основна мета створення ORCID 

– вирішити проблему ідентифікації вчених з однаковими іменами та прізвищами. 

Обліковий запис ORCID включає в себе інформацію про ім'я вченого, його електронну 

адресу, назву організації та інформацію про його дослідницьку біографію та діяльність. 

Переваги ORCID: – швидка реєстрація; – вирішується проблема ідентифікації 

дослідника; – ORCID одна з небагатьох систем, що дозволяє пов'язати різні унікальні 

ідентифікатори автора. З ORCID можна пов'язати Author ID Scopus і Researcher ID Web 

of Science та ін. ORCID ID – це URL, тому відображається як адреса 

https://orcid.org/0000-0001-9257- 4535. ORCID ID є номером з 16 цифр, узгоджений зі 

стандартом ISO 27729:2012 «Міжнародний ідентифікатор стандартних найменувань 

(ISNI)». Крім цифр від 0 до 9 ідентифікатор може містити велику літеру X, що 

представляє число 10. 

 Перейти на сайт https://orcid.org/ 

 

КОМПАНІЯ ELSEVIER ТА CLARIVATE ANALYTICS для 

підтримки стабільної роботи науковців надає можливість віддаленого доступу до бази 

наукових цитувань Scopus та Web of Science.Для отримання віддаленого доступу до баз 

необхідно надати електронні адреси науковців, відділів університету на e-mail 

бібліотеки nauk_visn@ukr.net. 
 

  SCOPUS одна з найбільших уніфікованих реферативних та 

цитатних баз даних рецензованої науково-дослідної літератури. Власником та 

розповсюджувачем є компанія Elsevier – провідне видавництво, яке щороку випускає 

близько чверті всіх статей світових наукових журналів (заснований у 1880 р., м. 

Амстердам, Нідерланди). У 1999 р. видавництвом було створено платформу 
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Sciencedirect – онлайнову базу даних ресурсів видавництва, яка стала важливим 

інформаційним ресурсом міжнародного науково-дослідного співтовариства. На основі 

Sciencedirect у 2002 р. була створена база даних Scopus. Scopus охоплює науково-

дослідну літературу з усього світу, а також якісні інтернет-джерела з ефективними 

інструментами для відстежування, аналізу та візуалізації досліджень.  

 Альтернативна служба коригування профілю учасника, а також коригування 

посилань, ПІБ автора та його місця роботи в статтях, прив'язки статей до профілю 

організації (англ.): ScopusAuthorFeedback@elsevier.com 

 У разі виникнення питань щодо коригування бібліографічної інформації з 

окремих публікацій в Scopus (англ.): BDcontenthelpdesk@elsevier.com 

 Перейти на сайт http://www.kdu.edu.ua/new/actual_inform.php 

 

   БАЗА ДАНИХ ІНСТИТУТУ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

(ISI) WEB OF SCIENCE Інституційне та організаційне оформлення індексів цитування 

авторів та імпакт-факторів журналів пов’язане зі створенням у 1960 р. у Філадельфії 

(США) Інституту наукової інформації (англ. Institute for Scientific Information, ISI), що 

займається складанням бібліографічних баз даних наукових публікацій, їхнім 

індексуванням і визначенням наукометричних показників. 

 Основні продукти компанії: 

• реферативні бази даних; 

• щорічний звіт Journal Scitation Report, у якому наводяться імпакт-фактори всіх 

журналів, що індексуються інститутом; 

• щорічний список найбільше цитованих вчених, на основі якого, зокрема, 

складається Академічний рейтинг університетів світу. 

 Інформаційну основу індексу цитування складають індекси цитування з різних 

галузей наук, що відображені у базах даних Інституту наукової інформації (ISI), а також 

спеціалізовані покажчики, які об’єднують матеріали конференцій та симпозіумів, 

оглядові видання та ін. Science Citation Index (SCI) та її інтернет-версія Web of Sciences 

(WOS) – база даних індексів цитування з природничих і точних наук. 

 Існує з 1963 року і охоплює публікації, що стосуються наук про життя і Землю, 

різних галузей фізики, хімії, математики, агронауки та тваринництва, харчової 

промисловості, сільського господарства, охорони навколишнього середовища, клінічної 

медицини, техніки і технології, прикладних наук і будівництва. Це – спеціалізований 

інформаційний продукт, в якому збирається та обробляється бібліографічна інформація 

про наукові публікації, а саме: назва тексту, вихідні дані, автор тексту (прізвище, ім’я, 

назва організації, в якій він працює), тип тексту (стаття, доповідь, рецензія тощо), 

ключові слова, список цитованої літератури, мова, якою опубліковано текст. База 

дозволяє знаходити як публікації, що цитуються у кожній окремо взятій статті, так і 

публікації, що цитують цю статтю. Таким чином, бази даних ISI можуть 

використовуватися як механізм, що дає можливість інтегрувати публікаційні та цитатні 

показники по всій вертикалі соціального інституту на рівні від наукового співробітника 

– автора, структурного підрозділу і наукової організації, де працюють більшість авторів, 

до міністерств і відомств або цілих адміністративно-географічних регіонів. 

 Перейти на сайт http://www.kdu.edu.ua/new/actual_inform.php 
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 © Державна науково-технічна бібліотека України,  Українські ЗВО та 

наукові установи до кінця 2023 року отримали безкоштовний доступ до повнотекстових 

електронних ресурсів на платформі Research4Life. Доступ надається через єдиний 

портал Research4Life або спеціальні портали AGORA або ARDI. Через портал 

Research4Life надається доступ до електронних колекції книг і журналів міжнародних 

видавництв Elsevier, Springer Nature, John Wiley & Sons,Taylor & Francis, Emerald, Sage 

Publications, Oxford University Press, Cambridge University Press,IOP 

Publishing та інші (обрати у відповідних полях назву країни та тип установи). 

 В свою чергу ДНТБ України виступає адміністратором в забезпечені доступу до 

ресурсу. На сьогодні існує 2 варіанти підключення до ресурсу, які передбачають 

реєстрацію установи на платформі Research4Life або відновлення такої реєстрації (для 

раніше зареєстрованих установ). 

 Київ, вул.Антоновича, 180 

 Phone: (044) 521-93-52 

 Email: dntb@dntb.gov.ua 

Перейти на сайт https://dntb.gov.ua/research4life#pll_switcher 

 

 OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX (OAJI) - це 

повнотекстова база даних наукових журналів з відкритим доступом. Засновник - 

Міжнародний мережевий центр фундаментальних і прикладних досліджень (США). 

Індекс відкритих академічних журналів (OAJI) є повнотекстовою базою даних наукових 

журналів відкритого доступу. Засновник - Міжнародний мережевий центр 

фундаментальних та прикладних досліджень, США 

Перейти на сайт http://oaji.net/https://www.springer.com/gp 

 

 CROSSREF – об’єднання наукових видавництв, яке розвиває 

загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних наукових комунікацій. 

Система цитування CrossRef охоплює понад 75 мільйонів журнальних статей та інших 

елементів контенту (книги, дисертації, технічні звіти тощо) з наукових і професійних 

видавців по всьому світу. Журналу присвоєно індекс DOI https://doi.org/10.15407/socium 

Перейти на сайт https://openscience.in.ua/about-crossref.html 

 

  WORLDCAT – найбільша в світі бібліографічна база даних, яка 

налічує понад 240 млн записів щодо всіх видів творів на 470 мовах світу. WorldCat 

засновано в 1967 році Фредом Кілгуром. База створюється спільними зусиллями понад 

72 тис. бібліотек із 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center. 

Перейти на сайт www.worldcat.org 

 

 

 

https://www.elsevier.com/
https://www.springernature.com/gp
https://www.wiley.com/en-us
https://taylorandfrancis.com/
https://www.emerald.com/insight/
https://us.sagepub.com/en-us/nam/home
https://us.sagepub.com/en-us/nam/home
https://academic.oup.com/journals
https://www.cambridge.org/core
https://ioppublishing.org/
https://ioppublishing.org/
http://bit.ly/36SnPG9
https://ouci.dntb.gov.ua/editions/3lDkLonE/
https://dntb.gov.ua/research4life#pll_switcher
http://oaji.net/journal-detail.html?number=8214
https://ouci.dntb.gov.ua/editions/3lDkLonE/
http://oaji.net/https:/www.springer.com/gp
https://www.crossref.org/
https://doi.org/10.15407/socium
https://www.crossref.org/
https://openscience.in.ua/about-crossref.html
https://www.worldcat.org/title/ukrainskyj-socium-naukovyj-zurnal/oclc/645474208?referer=list_view
https://www.worldcat.org/title/ukrainskyj-socium-naukovyj-zurnal/oclc/645474208?referer=list_view
http://www.worldcat.org/


  SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK- це 

загальнодоступний портал, який включає журнали та наукові показники для країни, 

розроблені на основі інформації, що міститься в базі даних Scopus® ( Elsevier BV ). Ці 

показники можуть бути використані для оцінки та аналізу наукових сфер. Журнали 

можна порівнювати або аналізувати окремо. Рейтинги країн можуть також 

порівнюватися або аналізуватися окремо. Журнали можна групувати за 27 основними 

тематичними областями, за 313 конкретними предметними категоріями або за країнами. 

Дані цитування зібрані з понад 34100 заголовків понад 5000 міжнародних видавців та 

показників ефективності країн з 239 країн світу. SJCR дозволяє також вбудовувати у 

вашу мережу значні показники журналу як віджет зображення. 

 Перейти на сайт http://www.kdu.edu.ua/new/actual_inform.php 

 https://www.scimagojr.com/index.php 

 

ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY (ULRICHSWEB) 

Ulrich’s Periodicals Directory – база даних надає детальну інформацію про серійні або 

періодичні видання, що виходять в усьому світі. Враховуються всі тематичні напрями 

та періодичні видання, як вільно поширювані, так і за передплатою, незалежно від 

регулярності їх виходу в світ 

Перейти на сайт https://www.library.ucsb.edu/research/db/ 

 

  ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and 

Social Sciences) – реферативна база з гуманітарних і соціальних наук. Публікації 

представлені як англійською, так і на ряді основних європейських мов. Реферативна 

база даних і цитування наукових матеріалів ERIH PLUS є найбільшою в світі 

платформою з публікації та відстеження робіт у соціальних і гуманітарних сферах. 

Журнали, що потрапили в систему моніторингу ERIH PLUS відповідають жорстким 

європейським вимогам до наукових публікацій. Включення видання в індекс ERIH 

PLUS дозволяє дослідникам усього світу користуватися науковими матеріалами, 

опублікованими в журналі, підвищує цитованість авторів журналу в наукових працях 

вчених різних країн. 

Перейти на сайт https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus 

 

 DIMENSIONS– наукометрична система нового покоління від 

компанії Digital Science. Платформа Dimensions об’єднує інформацію про наукові 

статті, клінічні дослідження, патенти, гранти, показники цитованості та альтернативні 

метрики впливовості наукових публікацій. 

Інструмент ÜberResearch, розроблений провідною компанією зі створення ПЗ для 

грантодавців, містить дані по більш ніж 200 наукових фондів і представляє нове 

бачення аналізу і планування портфоліо. 

Перейти на сайт https://app.dimensions.ai/discover/publication 
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 EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI) База даних ESCI на 

платформі Web of Science. Новий індекс цитування був запущен в листопаді 2015 

року. У ESCI входять журнали, які претендують на включення в основні журнальні 

індекси Web of Science Core Collection. На відміну від них, для журналів, що входять в 

ESCI, не розраховується імпакт-фактор. За результатами аналізу наукометричних 

показників журнали або переходять в основні бази Web of Science Core Collection, або 

виключаються з ESCI. 
Перейти на сайт https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-esci/ 

 

  OPEN UKRAINIAN CITATION INDEX (OUCI) - це 

пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що 

використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations. 

OUCI покликаний спростити пошук наукових публікацій, привернути увагу 

редакцій до проблеми повноти та якості метаданих українських наукових видань, 

покращити представлення українських наукових видань у спеціалізованих пошукових 

системах (наприклад, Dimensions, Lens.org, 1findr, Scilit), що може розширити їхню 

читацьку аудиторію, дозволить бібліометристам вільно вивчати зв’язки між авторами та 

документами з різних наукових дисциплін, зокрема, в галузі суспільних та гуманітарних 

наук. Також, відповідно до принципу роботи OUCI, в ідеалі, в майбутньому кожна 

позиція списку використаної літератури повинна буде містити DOI, відтак пошукова 

система OUCI полегшить процес перевірки джерел, що були використані у процесі 

написання наукових робіт. 

Перейти на сайт https://ouci.dntb.gov.ua/about/how-it-works/ 

 

 АГРЕГАТОР МЕТАДАНИХ LENS – об'єднує три унікальних 

набору контенту і один інструмент управління в якості базової пропозиції. Ця база 

підтримує чотири основні функції: виявлення, аналіз, управління і обмін знаннями. 

Scholarly Works: інструменти для відкриття і аналізу, що забезпечують доступ до 

глобального корпусу метаданих наукової літератури з індексуванням цитування. 

Патенти: інструменти для відкриття і аналізу великої колекції патентної літератури з 

індексуванням цитування. 

PatSeq: засіб для пошуку та аналізу біологічних послідовностей, розкритих в 

патентній літературі. 

Колекції: інструмент управління для відстеження, моніторингу та аналізу колекції 

робіт або колекції патентів динамічно або статично. 

Ці базові інструменти мають універсальний доступ, тобто вони доступні як 

користувачам, які зареєструвалися, так і тим, хто цього не зробив. Вони відкриті, 

безкоштовні і забезпечують приватний і безпечний доступ до різних джерел інформації. 

Перейти на сайт https://www.lens.org/ 
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 SCITE– відзначена нагородами платформа для пошуку і оцінки 

наукових статей за допомогою Smart Citations. 

Використовуючи Smart Citations, легко перевірити, як цитується наукова стаття, і чи 

були її висновки підтримані або протиставлені іншим. SCITE – це 881 млн цитат, 

витягнутих і проаналізованих з більш ніж 25 млн повнотекстових статей. 

Перейти на сайт https://scite.ai/home 

 

 J-GATE (Індія) являє собою базу даних видань різної тематичної 

спрямованості зі всього світу та забезпечує безперешкодний доступ до мільйонів 

журнальних статей, пропонуємих тисячами видавців. 

Це потужна база даних, яка оновлюється щодня і містить більш ніж 48 млн. статей. 

J-Gate в даний час індексує зміст 46426 електронних журналів з посиланнями на повний 

текст на їхніх сайтах. 

Перейти на сайт https://jgateplus.com/home/j-gate/ 

 

 RESEARCHBIB (Японія) - це відкрита за доступом високо 

стандартизована база даних для індексації наукових праць дослідників і видавців, яка 

архівує статті з журналів або тези конференцій, журнальний профіль, дослідницькі 

позиції і т. д. Ця база сприяє побудові наукових співтовариств для знайомства і 

просування інтернет - ресурсів зі всього світу. ResearchBib є найбільшою базою даних 

журналів (понад 420 тисяч найменувань), які подано у вільному доступі в мережі 

Інтернет. 

Перейти на сайт https://www.researchbib.com/ 
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