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КОРОТКИЙ ОГЛЯД НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ SCOPUS 

Scopus – це нейтральна до джерел бібліографічна і реферативна база даних, створена 

незалежними експертами в даній області. Вона надає потужні інструменти виявлення та 

аналітики в руки дослідників, бібліотекарів, менеджерів з інституційних досліджень і 

спонсорів. 

Scopus генерує точні результати пошуку за посиланнями і автоматично оновлює 

профілі дослідників, створюючи більш тісні зв'язки між людьми, опублікованими ідеями і 

установами. На додаток до захисту цілісності наукових досягнень Scopus допомагає 

підвищити ефективність інституційних досліджень, рейтинг і репутацію. 

Scopus включає Охоплення контенту Scopus за 

предметною областю: 

 
Пошук у Scopus: 

• пошук за документом, автором чи 

приналежністю до установи або з 

використанням розширеного пошуку 

• уточнення результатів за типом доступу, 

типом джерела, роком, мовою, автором, 

приналежністю до установи, спонсором  

• посилання на повнотекстові статті, якщо 

на них вже підписаний університет, 

разом з іншими бібліотечними ресурсами 

• використання диспетчера завантажень 

документів для масового отримання 

результатів у форматі .pdf 

• експорт даних до менеджерів посилань, 

таких як Mendeley, RefWorks і EndNote 

• електронні сповіщення, RSS та HTML-

канали 

75+ мільйонів записів 

• 68 мільйонів записів після 1970 року, 

включаючи довідники 

• 6,5+ мільйонів записів до 1970 року, 

починаючи з 1788 року 

• 8,5+ мільйонів статей із відкритим 

доступом (Open Access) 

• 9+ мільйонів матеріалів конференцій 

24 600+ активних видань 

• 23 500+ рецензованих журналів, з яких 

більше ніж 4 000 із Золотим відкритим 

доступом (Gold Open Access) 

• 740+ книжкових серій 

• 300+ торгових видань 

• статті в пресі (тобто статті, які були 

прийняті до друку) з понад 8 000 

найменувань міжнародних видавців, 

включаючи Cambridge University Press, 

the Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) 

194 0+ книг 

• у тому числі монографії, збірники, 

довідники та підручники 

• орієнтується на соціальні, 

мистецтвознавчі та гуманітарні науки, а 

також включає природничі науки 

Science, технології Technology та 

медицину Medicine (STM) 
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РЕЄСТРАЦІЯ В SCOPUS 

1. Перейти за посиланням: https://www.scopus.com/ 

2. Вибрати Create account 

 
3. Ввести адресу електронної пошти на натиснути Продолжить (Continue): 

 
4. Ввести ім’я Given name, прізвище Family name, пароль Password та натиснути 

Зарегистрироваться (Register): 

 

  

https://www.scopus.com/
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ПОШУК АВТОРІВ В SCOPUS 

1. Перейти за посиланням: https://www.scopus.com/ 

2. Вибрати Авторы (Authors) та ввести латиницею прізвище та ім’я у відповідних 

рядках (для уникнення можливих помилок у написанні імені можна ввести лише 

ініціали) та вибрати Поиск (Search): 

 
3. Обравши зі списку запропонованих авторів шуканого, можна переглянути особисту 

сторінку автора, де відображена наступна інформація: ідентифікатор автора 

Scopus ID, посилання ORCID* (якщо зв’язок з ORCID не встановлений, то потрібно 

вибрати Связать с ORCID (  Connect to ORCID), попередньо зареєструвавшись 

на https://orcid.org/), перелік організацій Affiliation(s), галузь знань Subject area, 

кількість документів, загальне число цитувань, h-індекс** автора, графік, що 

відображає кількість документів Documents by author та цитувань Total citations за 

роками, а також перелік документів, які можна експортувати в окремий список 

Export all.  

 

https://www.scopus.com/
https://orcid.org/
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*ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – некомерційний проєкт, мета якого 

створення єдиного міжнародного реєстру вчених ORCID.  
**h-індекс, або індекс Гірша – показник впливовості науковця, колективу 

науковців, наукового закладу або наукового журналу, заснований на кількості 

публікацій та їх цитуваннях. Індекс Гірша був запропонований американським 

фізиком Хорхе Гіршем в 2005 році. h-індекс науковця дорівнює h, якщо він є 

автором h публікацій, кожна з яких була процитована щонайменше h разів.  
(Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії) 
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ПОШУК ДОКУМЕНТІВ В SCOPUS 

1. Перейти за посиланням: https://www.scopus.com/ 

2. Обрати Документы (Documents) та ввести у рядку Поиск (Search) необхідну 

інформацію згідно списку у спадному меню (назва статті Article title, автори 

Authors, перший автор First author, назва джерела Source title, короткий опис 

Abstract, ключові слова Keywords) та натиснути Поиск (Search): 

 

 
 

3. Серед результатів пошуку обрати шуканий документ для ознайомлення з 

інформацією про нього: 

 

 

  

https://www.scopus.com/
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ПОШУК ОРГАНІЗАЦІЇ В SCOPUS 

1. Перейти за посиланням: https://www.scopus.com/ 

2. Обрати Организации (Affiliations) та ввести у назву закладу (напр., Ivano-Frankivsk 

National Medical University) та натиснути Поиск (Search): 

 

 
 

3. У вікні, що з’явиться, представлена інформація про адресу університету, 

ідентифікатор закладу Affiliation ID, кількість документів Documents та авторів 

Authors: 

 

  

https://www.scopus.com/
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4. Можна переглянути інформацію про кількість документів: 

• за роками (Documents by year) 

 
• за типом документів (Documents by type) 

 
• за предметною областю (Documents by subject area) 
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• за роками для обраних джерел (Documents per year by source) 
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ПОШУК ЖУРНАЛІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ SCOPUS 

Існує кілька шляхів пошуку журналів, включених у Scopus. Вибір способу пошуку 

залежить від мети (наприклад, перевірки інформації щодо цитованості видання у базі 

Scopus станом на поточний рік) та наявності готового матеріалу для публікації.  

І. Пошук журналів у системі Scopus 

1. Перейти за посиланням: www.scopus.com 

2. Перейти до Sources: 

 

 

3. Для вибору сфери наукового інтересу у спадному меню Enter subject area необхідно 

обрати ключові слова (напр., Medicine → Biochemistry (medical)) → для 

підтвердження вибору натиснути Apply: 

 

  

Розрахунок цитованості видання 

http://www.scopus.com/


 

 

11 SCOPUS 

4. На панелі зліва можна вибрати тип видання Source type (напр., Journals) та квартилі 

quartiles (якщо необхідно) → для підтвердження вибору натиснути Apply: 

 

5. Отримані результати можна сортувати за цитованістю CiteScore, процентилями 

Highest percentile, кількістю цитувань за обраний рік (напр., 2018) Citations, 

кількістю документів за три роки, що передують вибраному (напр., 2015-17) 

Documents, відсотком цитувань % Cited, показниками, аналогічними імпакт-

фактору, Source Normalized Impact per Paper (SNIP)* та SCImago Journal & 

Country Rank (SJR) **, видавцем Publisher.   
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*Source Normalized Impact per Paper (SNIP) – один з двох основних імпакт-факторів, що 

публікується наукометричною базою Scopus. Відображає вплив контекстної цитованості 

журналу, що дозволяє безпосередньо порівнювати журнали різної тематики, зважаючи на 

частоту, з якою автори цитують інші джерела, швидкість розвитку впливу цитати і ступінь 

відображення літератури певного напряму базою даних. Цей показник враховує рівень 

цитувань у кожній науковій галузі і може бути застосований для порівняння публікацій в 

різних наукових напрямках. Показник враховує посилання, зроблені в поточному році, на 

статті, які опубліковано протягом трьох попередніх років. 

**SCImago Journal & Country Rank – показник Scopus, аналогічний імпакт-фактору. 

SJR – рейтинг журналів, що дає можливість оцінити науковий престиж робіт учених, 

виходячи з кількості ваговитих цитат на кожен документ. Журнал наділяє власним 

статусом інші журнали, цитуючи опубліковані в них матеріали. Фактично це означає, що 

цитата з джерела з відносно високим показником SJR має більшу цінність, ніж цитата з 

джерела з нижчим показником SJR. (Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії) 
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ІІ. Пошук журналів за рейтингом SJR 

1. Перейти за посиланням: https://www.scimagojr.com/ 

2. Даний сайт дає можливість вибрати журнали за предметною областю Subject area 

та категорією Subject category, регіоном/країною region/country, типом type та 

роком (напр., 2018), а також відсортувати отримані результати за h-індексом, 

SJR (див. вище), кількістю документів чи посилань: 

 
 

3. Також для перевірки імпакт-фактора журналу чи визначення його квартиля можна у 

вікні Enter Journal Title, ISNN or Publisher Name ввести ім’я журналу (напр., 

The Lancet) та натиснути Enter: 

 

4. З переліку запропонованих журналів потрібно вибрати шуканий. У вікні, що 

з’явиться, можна оцінити інформацію про h-індекс журналу, країну Country, 

предметну область і категорію Subject Area and Category, видавця Publisher, тип 

видання Publication type, International Standard Book Number ISBN, роки 

індексування Coverage, коротку анотацію про видання Scope та посилання на 

домашню сторінку журналу Homepage: 

https://www.scimagojr.com/
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5. Нижче на цій же сторінці представлено дані про цитування Citations per document, 

імпакт-фактор SJR та квартиль Quartiles журналу в даній області знань: 
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III. Цільовий пошук журналів  

(за назвою статті, анотацією, ключовими словами): 

Даний шлях пошуку журналу є найбільш зручним тоді, коли стаття має готову назву 

і анотацію, та дозволяє підібрати релевантний журнал для конкреної тематики за обраними 

критеріями. 

1. Перейти за посиланням: https://journalfinder.elsevier.com/  

2. Необхідно ввести назву статті Paper title та анотацію Paper abstract, також можна 

ввести ключові слова Keywords і вибрати сферу досліджень Field of research. 

Натиснути Find journals: 

 
3. В результаті буде відображено перелік журналів, відсортованих за рівнем 

співпадіння за текстом Text match score. Наведено інформацію про рівень 

цитування CiteScore, імпакт-фактор Impact Factor, коефіцієнт приняття Acceptance 

Rate, час до 1-го рішення Time to 1st decision, час до публікації Time to publication: 

 
 

4. Розкривши повністю інформацію про журнал ˅, можна ознайомитися з більш 

детальними даними та перейти на його домашню сторінку видання.

https://journalfinder.elsevier.com/
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КОРОТКИЙ ОГЛЯД НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ WEB OF SCIENCE 

Web of Science (до 2014 Web of Knowledge) – платформа, на якій розміщено бази 

наукової літератури і патентів (> 34,385 журналів + книги, матеріали, патенти та набори 

даних), забезпечує доступ до міждисциплінарних і регіональних індексів цитування.  

До 2016 року належала Thomson Reuters, а з 2016 року функціонує як Clarivate 

Analytics. Web of Science охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, 

суспільних, гуманітарних наук і мистецтва. 

Центральною частиною платформи є наукометрична, реферативна, міжнародна база 

даних Web of Science Core Collection, яка включає в себе 6 онлайн баз даних: 

✓ Science Citation Index 

Expanded індексує понад 8 500 

відомих журналів, що 

охоплюють 150 наукових 

напрямків. Архів з 1900 року до 

сьогодні 

✓ Social Sciences Citation Index 

індексує понад 3 000 журналів з 

суспільних дисциплін. Архів з 

1900 року до сьогодні 

✓ Arts & Humanities Citation 

Index індексує понад 1 700 

мистецьких та гуманітарних 

журналів, починаючи з 

1975 року. Крім того, 

висвітлюються також 250 

великих наукових і соціально-

гуманітарних журналів 

✓ Emerging Sources Citation Index індексує понад 5 000 журналів з природничих, 

соціальних та гуманітарних наук 

✓ Book Citation Index індексує понад 60 000 відібраних книг, починаючи з 2005 року. 

✓ Conference Proceedings Citation Index індексує понад 160 000 конференцій з 

природничих наук, починаючи з 1990 року і до сьогодні. 
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РЕЄСТРАЦІЯ У WEB OF SCIENCE 

1. Перейти за посиланням: https://www.webofknowledge.com/ 

2. Вибрати Войти (Sign In) → Регистрация (Register) 

 

3. Ввести адресу електронної пошти → натиснути Продолжить (Continue): 

 

4. На вказаний e-mail буде надіслано пароль, який потрібно ввести для підтвердження 

→ натиснути Продолжить (Continue): 

 

5. Заповнити реєстраційну форму, вказавши ім’я First Name, прізвище Last Name 

(транслітерацією), посаду Primary Role, галузь знань Subject Area та створивши 

пароль Password тощо → Отправить изменения (Submit Changes): 

 

Для зміни мови 

інтерфейсу 

https://www.webofknowledge.com/
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6. Для входу в систему вибрати Войти (Sign In) → Войти (Sign In) та ввести 

електронну адресу та пароль: 
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ПОШУК АВТОРІВ У WEB OF SCIENCE 

1. Перейти за посиланням: https://www.webofknowledge.com/ 

2. Вибрати Поиск по автору (Author Search) та ввести латиницею прізвище 

Last name та ім’я First name and middle initials у відповідних рядках (для 

уникнення можливих помилок у написанні імені можна ввести лише ініціали) та 

вибрати Find: 

 

3. Обравши зі списку запропонованих авторів шуканого (якщо є декілька авторів з 

таким же ім’ям), можна переглянути особисту сторінку автора, де відображена 

наступна інформація: ідентифікатор автора Web of Science ResearcherID* (!!! лише 

для тих авторів, які зареєстровані у системі Publon**), перелік організацій 

Organizations, кількість документів Publications from Web of Science Core 

Collection, інформація щодо цитованості автора Citation Network (h-індекс автора, 

загальна кількість цитувань Sum of Times Cited, кількість цитуючих статей Citing 

Articles):  

 

*Web of Science ResearcherID – це унікальний ідентифікатор, який пов'язує автора 

з його роботою в системі Web of Science. ResearcherID створюється для кожного 

учасника з хоча б однією публікацією, проіндексованою у Web of Science. Щоб 

отримати свій власний ResearcherID, потрібно зареєструватися на Publons за 

адресою https://publons.com/ 

**Publons – це комерційний веб-сайт, який надає вченим безкоштовний сервіс для 

відстеження, перевірки і демонстрації своїх публікацій, рецензування та редакційної 

роботи в наукових журналах. (Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії) 

 

https://www.webofknowledge.com/
https://publons.com/
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4. Вибравши View as a set of results to export, analyze, and link to full text можна 

проаналізувати результати та отримати доступ до звіту щодо цитувань: 
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ПОШУК ДОКУМЕНТІВ У WEB OF SCIENCE 

1. Перейти за посиланням: https://www.webofknowledge.com/ 

2. Обрати Основной поиск (Basic Search) та ввести у відповідному полі назву 

документа, вибравши у спадному меню Заголовок (Title), та натиснути 

Поиск (Search): 

 

3. Серед результатів пошуку обрати шуканий документ для ознайомлення з 

інформацією про нього: 

 

 

  

https://www.webofknowledge.com/
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ПОШУК ОРГАНІЗАЦІЇ У WEB OF SCIENCE 

1. Перейти за посиланням: https://www.webofknowledge.com/ 

2. Обрати Основной поиск (Basic Search) та ввести у відповідному полі назву закладу 

(напр., Ivano-Frankivsk National Medical University), вибравши у спадному меню 

Профили организаций (Organization-Enhanced), та натиснути Поиск: 

 

3. Вибравши Анализ результатов (Analyze Results), можна переглянути інформацію 

про публікації за категоріями Web of Science, роками видань, типами документів, 

назвою видань тощо, наприклад: 

 

https://www.webofknowledge.com/
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4. Вибравши Создание отчета по цитированию (Create Citation Report), можна 

переглянути інформацію про цитованість статей та h-індекс закладу: 
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ПОШУК ЖУРНАЛІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ  

WEB OF SCIENCE 

І. Пошук журналів у системі Web of Science 

Існує кілька шляхів пошуку журналів, включених у Web of Science. Вибір способу 

пошуку залежить від мети (наприклад, перевірки інформації щодо цитованості видання у 

базі Web of Science та його імпакт-фактора станом на поточний рік) та наявності готового 

матеріалу для публікації.  

1. Перейти за посиланням: https://www.webofknowledge.com/ 

2. Обрати Основной поиск (Basic Search) та ввести у відповідному полі назву видання 

(напр., Physics and Chemistry of Solid State), вибравши у спадному меню Название 

издания (Publication Name), та натиснути Поиск (Search): 

 

3. Вибравши Анализ результатов (Analyze Results) → Создание отчета по 

цитированию (Create Citation Report), можна переглянути інформацію цитування 

журналу та його h-індекс: 

  

https://www.webofknowledge.com/
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ІI. Пошук журналів за рейтингом JCR 

1. Перейти за посиланням: https://www.webofknowledge.com/ 

2. Вибрати Journal Citation Reports* (для журналів, що мають імпакт-фактор, 

квартиль) → Browse by Journals: 

 

*JCR (Journal Citation Reports) – бібліометричний довідник статистичних даних, 

які відображають продуктивність і ступінь використання наукових журналів. JCR 

подає різноманітну статистику цитування наукових журналів, зокрема, широкий 

спектр показників використання журналів у роботі дослідників різних країн. Розділи 

довідника включають наукові журнали, ранжовані в алфавітному порядку назв, за 

кількістю посилань, числом опублікованих робіт у журналі, показниками цитування 

тощо, і зокрема за показниками імпакт-фактору**. 
**Коефіцієнт впливовості, імпакт-фактор (impact-factor) – коефіцієнт 

співвідношення цитування наукових журналів. Часто використовується як оцінка 

важливості журналу в певній галузі. Розроблений у 1975 році для бази даних Journal 

Citation Reports, є зареєстрованою торговою маркою компанії «Інститут наукової 

інформації», яка є власністю компанії Clarivate Analytics. Його можна розглядати як 

усереднене співвідношення кількості цитувань статей в журналі протягом поточного 

року до загальної кількості статей, надрукованих в цьому журналі за попередні два 

роки. 
(Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії) 

 
Приклад: 

  

Для пошуку за назвою видання 

https://www.webofknowledge.com/
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3. Вибрати сферу наукового інтересу можна у лівій частині вікна у спадному меню 

Select Categories (напр., MEDICINE, GENERAL & INTERNAL) → для підтвердження 

вибору натиснути Submit: 

 

 

4. На панелі зліва можна також встановити діапазон імпакт-фактору Impact Factor 

Range та вибрати квартиль JIF Quartile → для підтвердження вибору натиснути 

Submit: 
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5. Обравши журнал (напр., New England Journal of Medicine), можна переглянути 

інформацію щодо видавця, категорії видання, імпакт-фактора, цитування, 

квартиля (Rank) тощо: 
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III. Цільовий пошук журналів  

(за назвою статті, анотацією, ключовими словами): 

Даний шлях пошуку журналу є найбільш зручним тоді, коли стаття має готову назву 

і анотацію, та дозволяє підібрати релевантний журнал для конкреної тематики за обраними 

критеріями. 

1. Перейти за посиланням: https://www.webofknowledge.com/ 

2. Вибрати EndNote* (для журналів, що мають імпакт-фактор, квартиль) → Browse by 

Journals: 

  

 
*EndNote – комерційна система управління бібліографічною інформацією, що 

застосовується для керування посиланнями і бібліографією, що дозволяє 

відформатувати їх згідно з численними стандартам цитування.  

 

3. У вікні, що з’явиться, вибрати Match. У відповідних рядках ввести назву статті Title 

і анотацію Abstract та натиснути Find journals: 

 

4. В результаті буде відображено перелік журналів, відсортованих за рівнем 

співпадіння Match Score. Наведено інформацію про імпакт-фактор журналу JCR 

Impact Factor, видавця Publisher, кількість подібних публікацій Similar Articles, 

категорії журналу JCR Category, його ранг Rank і квартиль Quartile. 

https://www.webofknowledge.com/
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Перехід на домашню 

сторінку видання 
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ПОШУК ФАХОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ВИДАНЬ 

Перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних 

наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection представлено на 

сайті: 

https://openscience.in.ua/ua-journals 

Перелік наукових фахових видань України  категорій «А» та «Б»: 

https://openscience.in.ua/ab-journals 

Науковим фаховим виданням, включеним до Переліку наукових фахових видань 

України, присвоюється категорія «В» строком на два роки. Якщо протягом цього строку 

стосовно видань категорії «В» до МОН подані документи, що підтверджують дотримання 

вимог для присвоєння категорії «А» або категорії «Б», їм присвоюються ці категорії 

(детальніше див. НАКАЗ 15.01.2018 / м. Київ / N 32 «Про затвердження Порядку 

формування Переліку наукових фахових видань України»): 

• категорія «А»: наукові видання, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science та Scopus;  

• категорія «Б»: наукові видання, які включені до інших міжнародних 

наукометричних баз даних (статті підлягають незалежному рецензуванню; у 

редколегії наявні іноземні фахівці з відповідної галузі науки (знань); статті 

мають цифровий ідентифікатор DOI*; анотації до статей англійською мовою 

містять не менш як 1 800 знаків). 

 

  

https://openscience.in.ua/ua-journals
https://openscience.in.ua/ab-journals
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*DOI (digital object identifier) – цифровий ідентифікатор об’єкта, який присвоюється 

науковим статтям і збірникам. У DOI може входити різна інформація, наприклад, 

адреса статті в Інтернеті (URL - Uniform Resource Locator), назва статті, автор, 

інформація про видання та інші метадані. DOI складається з префікса і суфікса. 

10.12345/abc1234567890 

 

 

10 – ознака ідентифікатора 

12345 – видавець 

abc1234567890 – об’єкт 
Суфікс формується самим власником і може містити будь-який набір цифр і/або букв 

на розсуд власника префікса. Найчастіше складається з трьох компонентів, що 

визначають журнал, номер та окрему статтю в журналі. Наприклад: 

doi: 10.15330/pcss.20.2.190-195 

Тут pcss – абревіатура журналу, 20.2 – том і номер журналу, 190-195 – сторінки статті 

у журналі. 

Більше інформації можна знайти за посиланням https://www.doi.org/ 

 

  

префікс суфікс 

https://www.doi.org/
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IMRAD 

Структура наукової статті оригінального дослідницького типу IMRAD 

(Introduction, Methods, Results, and Discussion) є загальною організаційною структурою 

(формат документа) в науковій літературі. 

Структура дослідження: 

• Вступ – Чому було проведено 

дослідження? Яким було дослідницьке 

питання, випробувана гіпотеза чи мета 

дослідження? 

• Методи – Коли, де і як було проведено 

дослідження? Які матеріали 

використовувались або хто був включений 

у досліджувані групи (пацієнти тощо)? 

• Результати – Яку відповідь було отримано 

на питання дослідження; що виявило 

дослідження? Чи була перевірена гіпотеза 

правдивою? 

• Обговорення – Що може означати відповідь і чому це має значення? Як це 

вписується в те, що виявили інші дослідники? Які перспективи для майбутніх 

досліджень? 

На додаток до наукової статті зазвичай для публікації потрібно коротка анотація 

(Abstract). Наявність анотації та її публікація в реферативних журналах сприяє 

наближенню статті до оптимальної кількості читачів. 

Формат IMRAD був прийнятий постійно зростаючою кількістю академічних 

журналів з першої половини 20 століття. Структура IMRAD стала домінуючою, особливо 

в галузі емпіричної біомедицини (детальніше див. https://en.wikipedia.org/wiki/IMRAD). 

 

Більше інформації щодо аналізу і вибору журналу та процесу підготовки статті 

до подання в обраний журнал можна знайти в освітньому відео за посиланням: 

https://youtu.be/9YTQ8ILTTeo 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/IMRAD
https://youtu.be/9YTQ8ILTTeo?fbclid=IwAR1TtoIM4AQsZtDtGFm5ide-Cf5UpME6MFaCfHZMUoc369ejhZwE0sw0rC4
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ВИКОРИСТАНІ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА: 

1. https://www.elsevier.com/solutions/scopus 

2. https://www.scopus.com/ 

3. https://www.scimagojr.com/ 

4. https://journalfinder.elsevier.com/ 

5. http://clarivate.libguides.com/home  

6. https://www.webofknowledge.com/ 

7. https://clarivate.com/webofsciencegroup/ 

8. https://www.myendnoteweb.com/ 

9. https://openscience.in.ua/  

10. https://www.doi.org/ 

11. https://en.wikipedia.org/ 

12. https://uk.wikipedia.org/ 

 

 


