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Не все, що можна 
підрахувати, варто 
підраховувати,  

і не все, що варто 
підраховувати, може 
вимірюватися 
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Трансфер знання 

через навчання та 

консалтинг 

Поширення 

знання через 

публікації 

Збереження знання 

через видавництва 

та бібліотеки 



Наукова комунікація:  

 

- «реєстрація» нової ідеї чи дослідження;  

- «сертифікація» якості дослідження; 

-  інформування про дослідження та його 

результати (через публікацію в 

науковому журналі, передусім);  

- «архівування»  результатів дослідження 

для майбутніх доступів та використань.   

 
 

 



Етапи наукової роботи 

 

 

 

 

 

Ідея 

Пошук інформації 

Фінансування 

Узгодження  

з існуючими даними 

Оприлюднення  
результатів 

Аналіз/оцінка/звіти 

Впровадження 

Дослідження 



Науковий результат — нове наукове знання, 

одержане в процесі фундаментальних або 

прикладних наукових досліджень та 

зафіксоване на носіях інформації.  
Науковий результат може бути у формі звіту, 

опублікованої наукової статті, наукової доповіді, 

наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, 

монографічного дослідження, наукового відкриття, 

проекту нормативно-правового акта, нормативного 

документа або науково-методичних документів 

Закон України про наукову і науково-технічну 

діяльність 

Про наукову і науково-технічну діяльність 



ПУБЛІКАЦІЯ – ЛИШЕ ВЕРХІВКА 

ДОСЛІДНИЦЬКОГО 

«АЙСБЕРГУ» 





Наука перетворюється в змагання за кількістю 

публікацій,  цитувань, зростанням бібліометричних 

показників (Індекс Гірша та ін.)  



 . 







Керівники багатьох університетів 

готові преміювати співробітників 

вже не просто за сам факт 

наявності публікації у виданні, що 

індексується у WoS, чи Scopus… 



Сумський державний університет 

• …здійснюється 
відповідно до рівня 
видання за імпакт-
фактором… 



Київський університет імені Бориса 
Грінченка 

• …статті, опубліковані в 
закордонних 
періодичних виданнях, 
які індексуються 
базами даних Web of 
Science, Scopus… 



Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна 

• …публікація у 
виданні з імпакт-
фактором більше 1… 



Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича 

• …відповідно до 
імпакт-фактора 
журналу / та 
наукометричної БД 
Scopus… 

 



АЛЕ:  

• У біології середній імпакт-

фактор журналу = 30 

• в математиці = 3 

 ??? 

 



Імпакт-фактор vs. SJR 

• У Scopus не 
використовується 
поняття імпакт-
факторів, замість 
нього журнали 
отримують SJR. 



A&HCI 

• Для видань, які 
включені в Arts 
and Humanities 
Citation Index 
імпакт-фактори 
не обраховують. 



Кількість співавторів 

• Стаття-рекордсменка за 
кількістю співавторів – 
«Observation of a new 
particle in the search for the 
Standard Model Higgs boson 
with the ATLAS detector at 
the LHC», до публікації якої 
долучився аж 3171 автор! 



Університетам необхідна достовірна 
інформація для: 

• Оцінки результатів досліджень 

-    Визначення кола експертів 

- Аналіз публікаційної активності та цитувань  

- Виявлення сучасних тенденцій в науці 

-    Пошук та фінансування найперспективніших учених та проектів 

 

• Оприлюднення результатів роботи 

-    Демонстрація сильних сторін своєї організації 

-    Звіти по фінансуванню проектів 

-     Запити на фінансування 

-       Рейтинги  

 

•  Визначення стратегії розвитку /реформування 

- Залучення дослідників  

- Розподіл фінансування та підтримка програм розвитку 



Рейтинги 



Дослідникам необхідна достовірна інформація: 

•  Поширення результатів дослідження та його 
оцінка (обговорення) 

• Вплив  

=     Науковий авторитет   (цитування, 
індекс Гірша)  

“... публікація — важливий елемент наукового процесу. Як 

дослідник, я пишу не заради грошей.... Я пишу заради слави: 

я хочу, щоб кожен прочитав те, що я написав... Тому ми 

(дослідники) безкоштовно презентуємо наші здобутки. І в 

цьому сила відкритого доступу.” 

Гарольд Вармус,нобелівський лауреат,екс-директор 

Національного інституту здоров'я США 



Як оцінити науку в 

університеті?  



Де знайти відповіді на питання? 

 Які напрямки досліджень є актуальними?  

 Чи не збираємося ми винаходити колесо?  

 Хто фінансує подібні дослідження?  

 Як нам знайти колег- науковців?  

 Які є наукові журнали у даній тематиці?  

 Які з цих журналів є найвпливовішими?  

 



Як оцінити розвиток науки?  

 1. Наукометричні показники (публікаційна 
активність, сумарне цитування, індекс Гірша, 
імпакт-фактор та ін.) 

 2. Внесок вітчизняних дослідників у формування 
наукового кластера (Competencies) чи фронту 
досліджень (Research Front) світового рівня. 

 3. Кількість лауреатів нобелівської   

     (в галузі фізики, хімії, фізіології та медицини) та 
(чи) інших премій (медаль Філдса). 

 

ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ! 



НАУКОМЕТРІЯ -  
 

 

• галузь наукознавства, що займається статистичними 

дослідженнями структури та динаміки масивів і 

потоків наукової інформації  

• Інструмент підтримки прийняття рішень, науково 

обґрунтовані закономірності дослідницької діяльності, 

в тому числі із застосуванням сучасних інформаційних 

технологій та останніх досягнень статистики, теорії 

вимірювань, інформатики та теорії управління  

•   
 



Наукометрія сьогодні 

 

• Наукометричні дані широко застосовуються 

для оцінки діяльності окремих вчених, 

наукових установ та галузей знань, або 

країн  

 

•  Для цього використовується ряд 

наукометричних показників та створено 

спеціальні бази даних для їх обрахунку. 





Індекс цитування 

Індекс цитування – не показник, а власне база даних  



ІНДЕКС ЦИТУВАННЯ: ЯК НЕ ВАРТО 

ВИКОРИСТОВУВАТИ 



Індекс цитування - 

• База даних, що 

враховує цитованість 

статей на основі  

пристатейних списків 

літератури.  

• Надає також дані за 

показниками 

цитованості. 

• А показники 

цитованості бувають 

різні… 



ПОКАЗНИКИ   WEB OF SCIENCE 

• Кількість публікацій 

• Сумарна цитованість  

• Сумарна цитованість 

за виключенням 

самоцитування 

• Середня цитованість 

однієї статті 

• Індекс Гірша  



НОРМАЛІЗОВАНе середнє 

ЦИТУВАННЯ (NCI) 

NCIпубликации= 
Цитируемость публикации 

Средняя цитируемость всех публикаций того же 

типа, опубликованных в том же году и в той же 

предметной области 

NCIгруппы публикаций= 
NCI1+ NCI2 +...+ NCIN 

N 

NCIпубликации > 1: исследование цитируется лучше среднемирового 

уровня 

NCIпубликации < 1: исследование цитируется хуже среднемирового 

уровня 

NCIУкраины< 1 



Нормалізоване цитування: 

університети України  

Час:  2005 – 2014 

1 = середньосвітовий рівень  



Високоцитовані статті  

• Документи, що були опубліковані протягом 

останніх 10 років і які потрапили в  1% 

найбільш цитованих для своєї предметної 

галузі, року публікації та типу документу 

• Презентує кількість робіт, що здійснили 

найбільший внесок в розвиток науки 

Essential Science Indicators’ (ESI) Highly Cited Papers List 



Високоцитовані статті 



ПОКАЗНИКИ СПІВРОБІТНИЦТВА  

Статті, що написані в міжнародному 

СПІВАВТОРСТВІ, як правило, 

цитуються КРАЩЕ 



Імпакт-фактор 

• Імпакт-фактор (IF) журналу – коефіцієнт співвідношення 
цитування наукових журналів. Даний показник часто 
використовують в якості оцінки впливовості журналу в певній 
галузі.  

• Класичний імпакт-фактор обчислюється за трирічний період, 
як усереднене співвідношення кількості цитувань статей у 
журналі протягом поточного року, до загальної кількості 
статей надрукованих в цьому журналі за два попередні роки.  

 

• Імпакт-фактор журналу в 2015 році = 
A/B, 

 

• де: A – кількість цитувань у 2015 р., документів журналу, які 
були опубліковані в 2013-2014 рр.;  B – кількість citable items 
журналу в 2013-2014 рр. 

 



Імпакт-фактори журналів обраховується щорічно і 

виключно для журналів, які включені у базу Journal 

Citation Reports (JCR) корпорації Thomson Reuters. 

Різновиди 

імпакт-факторів 



Імпакт-фактори українських журналів 



Immediacy Index 

• Immediacy Index (індекс оперативності) – показник, 
який щорічно вираховують у Journal Citation 
Reports, для того, щоб показати, наскільки 
актуальні роботи опубліковані в науковому 
журналі, і як швидко про них стає відомо в світі 
науки.  

• Immediacy Index розраховується, як 
співвідношення кількості цитувань статей 
журналу, отриманих у певному році, до 
сумарної кількості статей, надрукованих у 
журналі цього ж року.  



EigenFactor 

• EigenFactor – показник впливовості наукового 
журналу, що  враховує не лише загальну кількість 
цитувань журналу, а й джерела цих цитувань.  

 

• Таким чином, при обрахунку Eigenfactor цитати 
авторитетних видань мають значно більшу вагу, ніж 
цитати журналів з низьким рейтингом. 



Показники EigenFactor доступні безкоштовно на сайті 

eigenFACTOR.org 
http://www.eigenfactor.org 

 

http://www.eigenfactor.org/
http://www.eigenfactor.org/


SCImago Journal Rank  

• SCImago Journal Rank (SJR) – показник 

впливовості наукового журналу та 

безкоштовна альтернатива імпакт-фактору.  

 

• Для підрахунку SJR використовуються дані 

SciVerse Scopus із врахуванням не тільки 

кількісних характеристик – загальної кількості 

цитувань, а й якісних – розподіл цитувань по роках 

і авторитетність джерел цитувань. 



Переглянути SJR журналів можна безкоштовно на сайті  

SJR: Scimago Journal & Country Rank 
http://www.scimagojr.com 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


SCImago Country Rankings 

http://www.scimagojr.com/countryrank.php 

http://www.scimagojr.com/countryrank.php
http://www.scimagojr.com/countryrank.php


Source-Normalized 

Impact per Paper  

• Source-Normalized Impact per Paper (SNIP) – 

показник, який намагається враховувати наукову 

галузь видання, відповідно швидкість і кількість 

цитувань, прийнятих у даній галузі.  

• При підрахунку SNIP використовується показник 

«потенціал цитування», який враховує кількість 

цитувань журналів певної дисципліни і ступінь її 

охоплення наукометричною базою.  



h-індекс  

• h-індекс (індекс Гірша) – наукометричний 

показник, запропонований у 2005 р. 

американським фізиком Хорхе Гіршем. h-індекс 

розраховують для оцінки продуктивності окремих 

науковців, наукових груп, установ, видань, чи 

країн.  

• Індекс Гірша науковця дорівнює N, якщо він є 

автором щонайменше N статей, кожна з яких 

була процитована щонайменше N разів, решта 

ж статей були процитовані менше, ніж N разів.  



h-індекс  



ЯКІ ЩЕ БУВАЮТЬ ПОКАЗНИКИ 

• Цитованість, нормалізована по журналу 

• Співвідношення процитованих та непроцитованих 

публікацій 

• Процент статей, що потрапили в  1% найбільш 

цитованих  

• Процент статей, що потрапили в 10% найбільш 

цитованих  

• Середня кількість авторів на документ 

• Среднее количество организаций на документ 

• Fractional citations 



Наукометричні бази 

• Web of Science та Scopus – найавторитетніші бази 

даних наукової літератури, що оснащені 

інструментарієм для відстеження та аналізу 

цитованості наукових робіт. 

 



Платформа         Web of 

Science 



Дізнатись усі назви журналів, що індексуються базами Thomson 
Reuters  можна безкоштовно на сторінці Master Journal List 

 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists 
 

Web of Science 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/


Scopus 

• SciVerse Scopus – наукометрична платформа та 

реферативна база даних корпорації Elsevier, що 

містить понад 50 млн. реферативних записів.  

• У SciVerse Scopus, з різним хронологічним 

охопленням, індексуються наукові журнали, 

книжкові серій та праці конференцій.  

• Доступ до платформи можливий тільки на умовах 

передплати. 



Scopus 

http://www.scopus.com 
 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/


Scopus vs. Web of Science 



Суворі критерії відбору видань 



InCites та SciVal 

• InCites (на основі даних WoS) та SciVal (на основі 

даних Scopus) – інструменти, що пропонують швидкий 

спосіб перегляду, аналізу та моніторингу результатів 

наукової продуктивності країн, організацій, установ, 

груп, окремих дослідників. 

 



Кількість статей обраних ВНЗ 



Кількість цитувань обраних ВНЗ 



Нормалізована цитованість обраних 

ВНЗ 



Показники обраних ВНЗ у галузі 

Computer Science  



Google Академія 

• Google Академія – безкоштовна 

спеціалізована пошукова система що 

дозволяє здійснювати пошук наукових 

документів та дізнатись кількість їх цитувань.  

• У порівнянні з комерційними 

наукометричними базами Google Академія 

охоплює значно більше джерел, проте 

системою індексуються і документи, які 

не пройшли належну експертну оцінку. 



Google Академія 



Index Copernicus International 

http://indexcopernicus.com 

http://indexcopernicus.com/
http://indexcopernicus.com/


Бібліометрика української науки 

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/ 

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/


Подбайте про id 

Унікальний ідентифікатор 

авторів-науковців (unique 

author identifier) вирішує 

проблему вірного 

розпізнавання документів 

конкретного автора. 

 

http://orcid.org 
 



Microsoft Academic Search 



– нові 
альтернативні 
метрики, 
побудовані на 
основі 
соціального 
вебу для 
аналізу та 
інформування 
наукового 
співтовариства
. 
 

Альтметрікс 



Плани та перспективи 

• Якщо зараз в установи немає 

публікацій в Web of Science та / 

або Scopus, і в найближчому 

майбутньому нічого не робити – 

то подібні публікації навряд чи 

там з'являться. 

 



Шляхи  

• Розвивати власні 
наукові журнали 

 

• Публікуватися в 
інших наукових 
журналах, 
передусім тих, що 
індексуються в WoS 
та Scopus  
 

• Публікуватися в 

матеріалах 

конференцій, що 

індексуються в WoS 

та Scopus  

• Публікувати 

монографії 

індексуються в WoS 

та Scopus  

 

 



INTERNATIONAL MATHEMATICAL 

UNION 

«Citation Statistics»( 2008) 

 

«У кожного дослідження  багато 
цілей, тому оцінювати його 
цінність було б правильно за 
множиною критеріїв» 
 

http://www.mathunion.org/Publications/Report/CitationStatistics
http://www.mathunion.org/Publications/Report/CitationStatistics


•Не можна сліпо 

довіряти 

наукометричним 

показникам  



НАУКОМЕТРІЯ – НЕ ПАНАЦЕЯ, 

АЛЕ ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ:    

 



Чого не може наукометрія? 

• Наукометричні БД 

допоможуть виявити передові 

журнали, конференцій згідно 

конкретної вузької галузі, 

сильні сторони університету, 

перспективних молодих 

вчених, напрямки для 

налагодження продуктивної 

співпраці… але ніхто не 

зробить досліджень за нас.  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Тетяна Ярошенко 

yaroshenko@ukma.edu.ua  
 

mailto:yaroshenko@ukma.edu.ua

