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ЩО ТАКЕ КВАРТИЛЬ ЖУРНАЛУ ТА ДЕ І ЯК ЙОГО ЗНАЙТИ? 
 

Зміст стор.  

Вступ…………………………………………………………………….. 1 
SCIMAGO JOURNAL AND COUNTRY RANK…………………….. 2 
JOURNAL CITATION REPORTS……………………………………. 3 
SCOPUS…………………………………………………………………. 5 

 
Згідно із недощавнім Наказом МОН «Про опублікування результатів дисертацій на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23.09.2019 р. 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2019 р. за N 1086/34057) (можна 
знайти тут) визначено, що науковим публікаціям надається різна вага. Так, публікації у 
виданні, віднесеному до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації 
SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до трьох 
публікацій, у виданні, віднесеному до третього квартиля (Q3), - до двох публікацій.  На цих 
сторінках ми спробуємо пояснити, що  таке квартиль і як його визначити?  

Рейтинг журналів на основі квартилю розраховується для кожного журналу в кожній 
його предметній категорії, згідно з імпакт-фактором журналу. Квартиль (одна четверта) 
означає, що всі журнали у певній категорії подіються на чотири групи за їхнім рівнем імпакт-
фактора. До першого квартиля включають журнали із найбільшими імпакт-факторам у 
категорії, до останнього – четвертого журналу – із найнижчим.  

Рейтинг журналів на основі квартилю виник через те, що імпакт-фактори журналів у 
різних категоріях дуже різняться, відповідно групування за імпакт-фактором у межах категорії 
допомагає порівняти журнали із різних категорій. Наприклад, журнал із фізики із імпакт-
фактором 76 і журнал із соціології із імпакт-фактором у 4 у разі їх порівнювання тільки за 
імпакт-факторами не порівнювані. Однак, з огляду на те, що цитованість статей із фізики 
набагато більша, ніж у соціології у рейтингу за квартилями вони можуть потрапити до одного 
квартилю (але у своїй категорії: фізиці і соціології відповідно).  

Квартиль тісно пов'язаний із перцентилем: 

 Квартиль Перцентиль 

Q1 76-99 
Q2 51-75 
Q3 26-50 
Q4 ≤ 25 

Для прикладу перцентиль журналу у 85 означає, що імпакт-фактор цього журналу 
більший за імпакт-фактор 85% журналів у цій категорії. Перцентель у 85 чітко відносить 
журнал до Q1.  

ДУЖЕ ВАЖЛИВО пам’ятати, що журнал може належати ДО КІЛЬКОХ КАТЕГОРІЙ, 
квартиль відповідно може бути різним у кожній із категорій. Наприклад, журнал має імпакт 
фактор  1.938 і журнал у одній категорії за імпакт-фактором перебуває на 32 позиції із 116 
журналів (другий квартиль), в той же час, у іншій категорії він перебуває на 11 позиції із 76 
журналів (перший квартиль).  

Далі наводиться наочна інструкція як визначити квартиль журналу за 1) SCImago 
Journal and Country Rank; 2) Journal Citation Reports та 3) Scopus.   

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34057.html?fbclid=IwAR1hCZeAOxcin-CEPnuipgDPcpjmL_nbG_j3clVFj6TU7mi_jw69URysMx4
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SCIMAGO JOURNAL AND COUNTRY RANK 

 Переходимо за посиланням: https://www.scimagojr.com/  

 
 Система знайшла тільки один журнал із такою назвою 

 
 Система видає інформацію про журнал:  
 Частина 1: Загальна інформація про журнал:  

 

https://www.scimagojr.com/
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 Частина 2: інформація про квартилі 

 
УВАГА!!! Квартиль журналу за різними категоріями може бути різним.  
 

JOURNAL CITATION REPORTS 
 Переходимо за посиланням https://jcr.clarivate.com   
 Вводимо назву журналу, який Ви хочете перевірити. У нашому випадку це 

ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY. Натискаємо шукати.  

 
УВАГА!!! Наступна інформація доступна тільки для зареєстрованих 
користувачів.  
УВАГА!!!  JCR не видає інформацію про видання, що входять до Emerging 
sources citation index WoS. ESCI – це база даних, в яку приймають журнали 
регіонального рівня, що висвітлюють локальні проблеми. Всі журнали із ESCI, які 
мають високі показники цитування, через 1-2 роки можуть бути включені до 
основного переліку Core Collection, після чого на них почне офіційно визначатися 
імпакт-фактор.  

 На наш запит система видає детальну інформацію про журнал, в тому числі:  
 Частина перша: загальна інформація про журнал, видавник, періодичність виходу,  

https://jcr.clarivate.com/
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 Частина 2: Динаміка перцентиля (за яким можна визначити квартиль журналу) і 

динаміка цитування журналу.  

 
 Частина 3:  

 
 

 Якщо натиснути на вкладку Rank, то можна дізнатися те, до якого квартиля належить 
журнал:  
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 У нашому випадку журнал належить до першого квартилю Q - квартиль.  

 
SCOPUS 

 Переходимо за посиланням https://www.scopus.com  

 
 Натискаємо на посилання, хоча уже на цій сторінці є інформація про перцентель, за 

яким можна визначити квартиль:  

 
 Відкривається інформація. Частина 1: загальна інформація про журнал.   

https://www.scopus.com/
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 Частина 2: Інформація про перцентилі у різних категоріях:  

 
 Вкладка CiteScore rank & trend надає нам іще більше інформації:  

 

ВДАЛОГО ВАМ ПОШУКУ І ЗРОСТАННЯ ІНДЕКСУ ГІРША 
 

 


