
Publons – це інструмент та 

платформа з відстеження результатів 

академічної активності окремих 

дослідників, інститутів чи окремих 

країн на основі наукометричних показників бази Web of Science Core 

Collection. Інструмент досить простий у використанні, безкоштовний і не 

вимагає реєстрації. Він розміщений на відомій web-платформі Publons , яка 

включає в себе величезний масив наукових рецензій більш 2 000 000 

дослідників з усього світу. Publons дає можливість відстежувати публікації, 

показники цитування, рецензії та роботи з редагування журналів в одному 

профілі.  

Особливості роботи Publons:  

 усі публікації дослідників миттєво імпортуються з Web of Science, ORCID 

, а також з менеджерів бібліографічних посилань (наприклад, EndNote або 

Mendeley);  

 надійні і перевірені показники цитування автоматично завантажуються в 

Publons з бази Web of Science Core Collection; 

  використовується прізвище та ім’я автора, яке прив'язане до унікального 

ідентифікатора ResearcherID, що автоматично наповнюється публікаціями з 

Web of Science;  

 доступні відомості про перевірені рецензії окремих рецензентів, а також 

редакційна діяльність окремих редакторів, засновані на їх партнерстві з 

науковими журналами;  

 комплексна, узагальнена картина індивідуальної діяльності дослідника як 

автора наукових статей, рецензента та редактора. 

Веб-сервіс Publons, дозволяє дослідникам збирати, відстежувати, 

перевіряти та демонструвати свої публікації, показники цитованості, 

інформацію про експертну діяльність в якості редакторів і рецензентів 

наукових журналів. Дослідники з усього світу створюють безкоштовні 

профілі у Publons, щоб легко відстежувати, перевіряти та представляти свій 

рецензентський досвід. Усім відомо, що без експертної оцінки наука 

рухалась би навпомацки, і нам важко було б відрізнити справжні наукові 
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відкриття від шахрайських витівок. Однак, при цьому робота рецензента 

важка, часомістка та неоплачувана, а з Publons рецензенти можуть 

спробувати отримати хоча б більше морального задоволення. Publons 

дозволяє вченим створити профіль рецензента, де можна перераховувати всі 

журнали, у яких науковець рецензував рукописи. Ресурс містить публічні 

профілі зареєстрованих рецензентів, інформацію про їх активності як 

рецензентів, в тому числі самі рецензії, інформацію про приналежність 

рецензій до журналів (і навіть статей), для яких вони були написані. За 

результатами діяльності рецензентів формується рейтинг із зазначенням 

видань, для яких вони працюють. Дана інформація у Publons перевірена і 

підтверджена, що суттєво економить час роботодавцю, чи редактору, якщо 

існує потреба перевірити конкретного дослідника. При цьому, рецензентам 

не потрібно хвилюватись про свою анонімність, адже у профілі вказується 

тільки назва журналу і рік, а відтак неможливо вирахувати, хто яку статтю 

рецензував. Як вміст рецензій, так і ідентифікатори рецензента спільноті не 

розкриваються (або розкриваються за бажанням рецензента). Також, у 

персональних налаштуваннях Publons можна відкрити доступ до тієї чи іншої 

статті, або рецензії, щоб розпочати її публічне обговорення. 


