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Індекс цитування — показник 

«значущості» праць вченого і являє собою 

число посилань на публікації вченого у 

реферованих наукових періодичних 

виданнях. SCI. Наявність у науково-

освітніх організаціях вчених, які мають 

високий індекс цитування, говорить про 

високу ефективність та результативності 

діяльності університету в цілому. 
Індекс Хірша (h-index) —

показник, запропонований в 2005 

році американськими фізиком 

Хорхе Хіршем з університету 

Сан-Дієго, Каліфорнія. Критерій 

заснований на кількості 

публікацій вченого і кількості 

цитувань цих публікацій, і 

розраховується за спеціальною 

формулою. 

Імпакт-фактор (IF) —

формальний чисельний показник 

інформаційної значимості 

наукового журналу. Показник 

розраховується як кількість 

посилань у конкретному році на 

опубліковані в журналі статті за 

попередні 2-3 роки. Вважається, 

що чим вище значення імпакт-

фактору, тим вищі наукова 

цінність та авторитетність 

журналу. 



ІНДЕКС ЦИТУВАННЯ – це наукометричний показник, що 

дозволяє оцінити значущість наукової роботи вченого або 

колективу вчених з урахуванням кількості та якості 

посилань на публікацію автора чи його прізвище. 

ІНДЕКС ХІРША (інша назва h-індекс) – це наукометричний показник, що дозволяє оцінити 

наукову значущість ученого, колективу вчених, наукового закладу, журналу або навіть країни 

загалом, який вираховують за допомогою обчислення середнього значення, виходячи із 

загальної кількості публікацій і кількості їх цитувань. 

Якщо вчений є автором 10 публікацій і кожну з них процитовано щонайменше 10 разів, то 

його h-індекс дорівнює 10.  

Якщо науковець є автором 5 публікацій, 3 з яких процитовано по 3 рази, а інші 2 – по 1 

разу, то його h-індекс дорівнює 3.  

Якщо науковець є автором 5 публікацій, 1 з яких процитована 100 разів, а інші 4 – по 1 разу, 

то його h-індекс дорівнює 1.  



 

або  

Що потрібно зробити, щоб Ваші                   

наукові роботи у базі даних Scopus 

частіше цитували?  




