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РЕЙТИНГ СУЧАСНОГО НАУКОВЦЯ ЯК СКЛАДНИК РЕЙТИНГУ УНІВЕРСИТЕТУ 

Вимоги до змісту, оформлення, бібліографії наукових праць постійно змінюються та 
вдосконалюються, а висвітлення результатів дослідження у традиційних наукових виданнях 
відходить на другий план та втрачає свою значущість. Науково-технічна революція, 
інформатизація та комп’ютеризація, повсюдний мобільний доступ до наукових матеріалів 
спричиняють нагальну необхідність публікації результатів дослідження у високорейтингових 
журналах, що входять до провідних світових наукометричних баз даних (НМБД). 

Для того, щоб проілюструвати актуальність наукометричних показників та їх вплив на 
рейтинг сучасного науковця, ми проаналізували вимоги до конкурсів наукових робіт за 2016 р. 
та умови працевлаштування до деяких ВНЗ України: 

– аналіз умов участі у регіональних та всеукраїнських конкурсах наукових проектів 
показав, що для авторів є необхідність зазначення кількості публікацій за темою проекту, 
загальної кількості посилань на публікації та h-індексу (згідно баз даних Scopus, Web of 
Science, Google Scholar та інших). Отже, кожен науковець – аспірант, кандидат або доктор наук 
– для отримання грантової підтримки досліджень повинен мати доступні експертній науковій 
спільноті показники наукометричної активності; 

– ознайомлення із Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних 
працівників показує, що для подання документів на конкурс обов’язково слід мати публікації у 
виданнях з індексом цитування. 

До переваг високого рейтингу науковця належать: можливість заявити про себе з-поміж 
науковців світового рівня; надання рукопису наукової статті на рецензування провідним 
науковцями з різних країн; можливість комерціалізації результатів дослідження у будь-якій 
країні світу; сприяння захисту авторських прав в Україні та за її межами; сприяння участі у 
міжнародних грантових програмах, стажуваннях, тренінгах, конференціях та ін.; підвищені 
можливості працевлаштування та професійного розвитку [1; 2; 3]. 

Аналіз авторитетних міжнародних та вітчизняних рейтингів ВНЗ України за даними 
порталу Освіта.ua містить такі показники для ДВНЗ «Криворізький національний університет»: 
2014 р. (Топ-200 – 121 місце, Scopus – 119 місце, Webometrics – 147 місце); 2015 р. (Топ-200 – 
114 місце, Scopus – 53 місце, Webometrics – 146 місце); 2016 р. (Топ-200 – 100 місце, Scopus – 
37 місце, Webometrics – 94 місце). Акцентуючи увагу на цьому рейтингу, доходимо висновку, 
що наш університет потребує збільшення кількості публікацій у журналах, включених до 
міжнародних НМБД, що створить можливість посідати більш високі місця у рейтингах ВНЗ [1]. 

Отже, наше дослідження чітко ілюструє, що для реалізації власного потенціалу та 
підвищення рейтингу університету кожен науковець повинен мати ненульові показники 
наукометричної активності (індекси цитування). На сайті ж сучасного ВНЗ у розділі «Наука» 
мають бути представлені показники наукової активності (за Google Scholar та Scopus): профіль 
університету, профілі спецрад, профілі кафедр та наукових лабораторій, персональні профілі 
науковців, профілі наукових збірників та журналів. 
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