
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Про публікації статей у виданнях, що індексовані  

в наукометричних базах”  

від 28 грудня 2016 року 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

проф. Семака Б. Б. “Про публікації статей у виданнях, що індексовані в 

наукометричних базах”  вчена рада зазначає, що:  

1. Для оцінки ефективності наукової роботи все більше значення 

приділяється рейтингу Університету за наукометричними показниками. Ці 

показники є одним із вирішальних критеріїв для отримання міжнародних 

грантів на виконання спільних наукових досліджень. Зростає важливість 

наукометричних показників також і при виборі Університету потенційними 

абітурієнтами, а також у конкурсному відборі проектів наукових досліджень і 

розробок, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету.  

2. У 2016 році науково-педагогічними працівниками Університету було 

опубліковано 139 статей у різних наукометричних базах (74 – ТУСО, 43 – ІЕФ, 

12 – МЕВ, 10 – ЮФ), з яких 10 у наукометричній базі Scopus, 3 у 

наукометричній базі Web of Science і 126 у інших наукометричних базах.   

3. При оцінці ефективності наукової роботи вищих навчальних закладів на 

даний час широко застосовуються показники зазначені у бібліографічних та 

реферативних базах даних таких як Scopus, Web of Science та багатьох інших. 

Ці бази одночасно є інструментом для відстеження цитованості статей, 

опублікованих у наукових виданнях. Однією з найбільш авторитетних є 

наукометрична база Scopus, котра була заснована у 2004 році і є однією зі 

складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. База 

Scopus індексує понад 21,000 назв наукових журналів, матеріалів конференцій 

та серіальних книжкових видань від 5000 видавців. Розробником та власником 

SciVerse Scopus є видавнича корпорація Elsevier. За географічним 

охопленням Scopus є універсальною базою даних, серед проіндексованих назв   

47 % видаються у Західній Європі, 33 % – у Північній Америці, 9 % – видання 



Азійсько-Тихоокеанського регіону, 5% назв східноєвропейських видавців та по 

2% видань з Австралії і Океанії, Африки і Південної Америки. Наукометричний 

апарат Scopus забезпечує отримання показників цитованості наукових робіт у 

виданнях, опублікованих після 1996 року. У базі Scopus підраховується 

кількість посилань на всі проіндексовані ресурси, але лише у ресурсах, 

опублікованих після 1996 року. Вартість публікації однієї статті в українських 

журналах індексованих в  базі Scopus у 2016 році коливалась у діапазоні від 

2000-3000 грн. до 450 євро. Публікація статей у окремих журналах, здебільшого 

з природничих наук, є безоплатною. 

4. Головним мотивом публікації статей у виданнях, що індексовані в 

наукометричних базах для науково-педагогічних працівників Університету є 

підвищення рівня їх наукової та професійної підготовки, використання 

результатів цих публікацій при написанні та захисті дисертаційних робіт, 

отриманні вчених звань та наукових ступенів. 

Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію проф. Семака Б. Б. прийняти до відома. 

2. Активізувати діяльність науково-педагогічних працівників Університету 

в напрямі збільшення публікацій у виданнях включених до провідних світових 

наукометричних баз. 

3. Підвищити цитування публікацій співробітників Університету, 

використовуючи сучасні підходи до “нетворкінгу”, зокрема створення профілів та 

розміщення публікацій в соціальних мережах Academia.edu,  Research Gate, 

Linkedin, тощо. 

4. Передбачити фінансове стимулювання для науково-педагогічних 

працівників Університету, що публікують свої статті у виданнях 

проіндексованих у наукометричних базах  Scopus та Web of Science.  

5. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з наукової 

роботи, проф. Семака Б. Б. 


