
 

1. Коли бібліотека може підтвердити статус видання, де опублікована стаття? 

 

Підтвердження статусу видання, де опублікована стаття, визначається 

особливостями політики індексування в Index Copernicus: 

 

– наукові видання повинні подавати заявку на включення до Index Copernicus 

кожного року.  

– заявка на індексування за попередній рік подається протягом березня-травня 

поточного року, а підтвердження включення до бази отримується в жовтні-листопаді 

поточного року*. 

Фактично процес включення наукового видання до Index Copernicus від публікації 

до підтвердження  його індексації займає до 2 років.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Примітка. Index Copernicus пропонує платну послугу «Оцінка за бажанням», що дає 

можливість протягом 14 днів отримати підтвердження індексації. 

 

  

2. Як перевірити, чи видання індексується в Index Copernicus? 

 

Для перевірки статусу видання необхідно враховувати такі аспекти: 

 

– усі видання, що індексуються в  Index Copernicus, знаходяться в ICI Journal 

Master List. Цей список видань складається за рік, що передує поточному. Наприклад, в 

2019 році ICI Journal Master List складається за 2018 рік. 

– перед поданням заявки на індексування редакційна колегія створює на веб-сайті 

Index Copernicus  паспорт видання  та самостійно завантажує архів номерів. Цей паспорт 

розміщується в ICI World of Journals**. 

**Примітка. Наголошуємо, що наявність паспорту видання із архівом номерів не є 

свідченням його індексування в Index Copernicus!!! 

– пошук видання можна здійснити  за допомогою системи фільтрів. Якщо 

необхідно знайти конкретне видання, то найкраще шукати за ISSN або назвою. Якщо 

необхідно сформувати вибірку видань, її можна сформувати за країною, мовою, 

видавцем: 
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– після успішної ідентифікації видання в ICI Journal Master List, необхідно 

остаточно перевірити його статус. Однозначним свідченням індексування видання в 

Index Copernicus  є відповідна позначка: 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо відомі точні метадані журналу, пошук 

можна здійснювати за назвою і/або ISSN 

Виданням, що індексуються, розраховується 

індикатор ICV за оцінюваний рік 

Значок «N/A» присвоюється виданням, для 

яких не здійснюється аналіз цитувань 

Виданням, для яких здійснюється аналіз 

цитувань, вказується кількість цитат 

Виданням, що подали заявку і  очікують підтвердження індексування, присвоюють значок  

«W/T». Вони ще не індексуються в Index Copernicus! 
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