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Це міжнародна платформа, яка сприяє поширенню досягнень науки, а 

також підтримує державну та міжнародну співпрацю між науковцями, 

видавництвами наукових періодичних видань та науковими одиницями. Це 

багатозадачна система з можливістю оцінки науково-дослідницьких, 

дидактичних і організаційних досягнень наукових працівників, а також 

оцінки досягнень інституцій, або їх структур та оцінки наукових періодиків. 

Система є відкритою – можливими є зміни, доповнення, коректи можливих 

помилок і т.д., та оцінка досягнень незалежно від галузевої діяльності, 

дисципліни, чи наукової спеціальності вчених. Дозволяє швидко аналізувати, 

контролювати діяльність вченого і груп, порівнювати, беручи під увагу 

відрізки часу активності.  

Дякуючи модулю ICI Scientists, науковці з усього світу мають 

можливість презентувати своє портфоліо, у т.ч. публікації наукових робіт та 

піддавати їх оцінці інших користувачів. Нараховуючи близько 300 тис. 

профілів науковців, ICI Scientists є платформою глобальної наукової 

співпраці у формі інформаційно-суспільного порталу. 

База періодичних видань ICI Journals Master List налічує біля 6 300 

періодиків з усього світу.  

Index Copernicus International існує з 1995 року. Першим полем 

діяльності Спілки було видавання наукового періодику з клінічної медицини. 

У 2006 році після створення сервісу Index Copernicus™ (IC), опираючись на 

алгоритми, методологію та аналітичні висновки, обійняті патентною 

охороною у США, Спілка відкрила доступ до системи користувачам у всьому 

світі. Дякуючи модулеві IC Scientists, частині сервісу IC, науковці з усього 

світу, котрі представляють галузь SMT (наука, медицина, технологія), мають 

можливість публікувати свої наукові роботи і піддавати їх оцінці інших 

користувачів. У 2007 році Спілка провадила платформу VRG пов’язану з IC 

Scientists для співпраці з міжнародними фармацевтичними концернами для 

проведення клінічних досліджень ліків у країнах Центральної та Східної 

Європи.  

Розширенням інструменту ICI Publishers Pannel є послуга ICI Publishing, 

дякуючи котрій весь процес видавання наукового періодику реалізується 

спеціалістами Index Copernicus. Високу якість послуги гарантує багаторічний 

досвід ICI у видавничій справі та колектив досвідчених працівників. 

Редактори ICI займаються редагуванням статей, перекладом та коректою. 

Опісля, усе йде до друку та дистрибуції на вказані адреси. Дякуючи цьому, 



наукові одиниці можуть цілком сфокусуватись на проведенні досліджень, 

залишаючи видавничий процес експертам. Додатково, у послузі ICI 

Publishing, Index Copernicus отримує комерційну рекламу періодичних 

видань, дякуючи чому наукові одиниці здобувають додаткове джерело 

прибутку. 
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