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Трансфер знання 

через навчання та 

консалтинг 

Поширення 

знання через 

публікації 

Збереження знання 

через видавництва 

та бібліотеки 



Етапи наукової роботи 

 

 

 

 

 

Ідея 

Пошук інформації 

Фінансування 

Узгодження  

з існуючими даними 

Оприлюднення  
результатів 

Аналіз/оцінка/звіти 

Впровадження 

Дослідження 



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.   

 
 

 



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» 



Публікації – вагома  

складова міжнародних 

рейтингів 



Наука перетворюється в змагання за кількістю 

публікацій,  цитувань, зростанням бібліометричних 

показників (Індекс Гірша та ін.)  











ІНДЕКС ЦИТУВАННЯ: ЯК НЕ ВАРТО 

ВИКОРИСТОВУВАТИ 







 . 



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… 



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! 



Не все, що можна 
підрахувати, варто 
підраховувати,  

і не все, що варто 
підраховувати, може 
вимірюватися 
 

 

Вільям Брюс Камерон 

 

 

 

 

Те що неможливо 
виміряти, 
неможливо 
покращити 

  
 

 

Ві́льям То́мсон, лорд 
Ке́львін) 



Дослідникам: публікація 
обовязкова складова дослідження 

•  Поширення результатів дослідження 
та його оцінка (обговорення) 

• Вплив  =    Науковий авторитет   
(Індекс цитування, індекс Гірша і не 
тільки….)  

“... 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?  



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 



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?  

 



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. 



АЛЕ:   

 

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

множиною критеріїв» 

 
International Mathematical Union,  «Citation Statistics»( 2008) 

 





ПОКАЗНИКИ   WEB OF SCIENCE 

• Кількість публікацій 

• Сумарна цитованість  

• Сумарна цитованість за 

виключенням самоцитування 

• Середня цитованість однієї 

статті 

• Індекс Гірша  



36 

Україна у Web of Science Core Collection 
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НОРМАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ЦИТОВАНІСТЬ  

Рейтинг країн за 

нормалізованою 

середньою цитованістю 

публікацій 2007-2016 рр. 

(всього 98 країн, які 

опублікували за цей період 

понад 5000 наукових 

результатів у Web of 

Science Core Collection) 



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  



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 



Високоцитовані статті 



ПОКАЗНИКИ СПІВРОБІТНИЦТВА  

Статті, що написані в міжнародному 

СПІВАВТОРСТВІ, як правило, 

цитуються КРАЩЕ 



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/


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.  



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 

• Середня кількість організацій на документ 

• Fractional citations 



Наукометричні бази 

Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics) 

•  та Scopus (Elsevier)  

•  – 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/


Найбільша в світі реферативна 

та аналітична база наукових 

публікацій та цитувань   

22 245 академічних журналів від 

5 000 видавництв  

 

65 млн.рефератів  

120 тис.+ книжок  

100 + країн світу  

 

5,5 млн матеріалів наукових конференцій 

390 галузевих видань 

25,2 млн. патентів 



Scopus 

http://www.scopus.com 
 

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


КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ :  Суворі критерії відбору видань + 

виключення з індексування за порушення!  

 

NB: Тільки WoS та Scopus мають механізм відклику журналу за 

порушення!  

 



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 

•  безкоштовна спеціалізована пошукова система 

що дозволяє здійснювати пошук наукових 

документів та дізнатись кількість їх цитувань.  

• У порівнянні з комерційними наукометричними 

базами охоплює значно більше джерел, АЛЕ  

системою індексуються і документи, які не 

пройшли належну експертну оцінку. 



Google Академія: створіть профіль! 



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 

 

http://orcid.org/
http://orcid.org/


- 16-значний ідентифікатор 

- Варіанти написання імені 

та транслітерацій 

- об’єднання усіх ID, 

профілів, персональних 

сторінок, веб-сайтів 

- Перелік публікацій 

(внесення вручну, 

автоматично через 

бібліографічні менеджери та 

через синхронізацію з іншими 

сервісами – Figshare) 

- Онлайн-CV  -

Налаштування 

приватності 
 



ResearcherID 

http://www.researcherid.com/i 

 

Реєстр унікальних 

ідентифікаторів вчених від 

Thomson Reuters. 

Інтеграція з іншими 

ресурсами TR: 

бібліографічним 

менеджером EndNote та 

платформою Web of 

Science 

Може містити інформацію 

не лише про документи 

індексовані Web of 

Science. 

Створюється авторами. 

http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.uri


Scopus Author ID 

www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.uri 

 

Безкоштовний 

доступ до Scopus 

Preview дає 

можливість знайти 

власний профіль та 

перевірити дані 

http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.uri


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

Альтметрікс 



ALTMETRICS 

are a very broad group of metrics, capturing various parts of impact a paper or work can have. 

A classification of altmetrics was proposed by ImpactStory in September 2012, and a very 

similar classification is used by the Public Library of Science: 

 

 

 Viewed - HTML views and PDF downloads 

 Discussed - journal comments, science blogs, 

Wikipedia, Twitter, Facebook and other social media 

 Saved - Mendeley, CiteULike and other social bookmarks 

 Cited - citations in the scholarly literature, tracked 

by Web of Science, Scopus, CrossRef and others 

 Recommended - for example used by F1000Prime 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mendeley
https://en.wikipedia.org/wiki/CiteULike
https://en.wikipedia.org/wiki/CrossRef


http://dashboard101innovations.silk.co  

Innovations in 

Scholarly 

Communication 

survey (2016) – 
https://101innovations.

wordpress.com/ 









АНАЛІЗ  

  



Засоби  для поширення записів (протоколів,  

робочих процесів)   

 



Написання статті  

 



Бібліографічні менеджери  

 



Архівування та поширення 

інформації  
 



Застосунки для вибору журналу, де Ви хочете 

опублікувати статтю 

 



Де публікуватися?  

 



Популяризація (постери, презентації…) 

 



 



Дослідницькі профілі  

 



Рецензування (ДО та ПІСЛЯ публікації) 

 



ОЦІНКА ВПЛИВУ  

 





Microsoft Academic Search 



Mendeley -  is a free reference manager 

and an academic social network 
• Колективна робота з 

однодумцями-дослідниками 

та відстежування оновлень 

їх профілей. 

• Статистика переглядів 

матеріалів і сторінок авторів. 

• Пошук однодумців за 

дослідницькими інтересами 

та географічним 

розташуванням. 



•Не можна сліпо 

довіряти 

наукометричним 

показникам  



НАУКОМЕТРІЯ – НЕ ПАНАЦЕЯ, 

АЛЕ ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ:    
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• Правильно обирайте журнал!!! Вашу статтю Ви можете опублікувати ЛИШЕ 
ОДИН РАЗ!   

• Англомовні статті – Ваш шлях до міжнародного визнання! 

• Перш ніж заплатити за публікацію, подумайте та порадьтесь з колегами! 

• Навіть, якщо журнал відкритого доступу бере кошти за публікацію, поцікавтесь чи 
нема скасування сплати чи знижки для дослідників з України  

• Приділяйте  увагу цитованості публікацій 

• «Накручувати» цитування за допомогою самоцитування чи взаємоцитування  
– не можна!   

• Опублікування  в журналах з більш високим імпакт-фактором – найбільш 
раціональний шлях , але важливо не саме значення імпакт-фактору, а місце чи 
КВАРТИЛЬ,яке журнал займає по цьому показнику в своїй предметній галузі. 
Поцікавтесь!  

• Ви не повинні знати напамять всі високоімпактові журнали в своїй предметній 
галузі, АЛЕ Ви повинні знати де це подивитися (н-д: 
http://jcr.incites.thomsonreuters.com) 

• Використовуйте бібліографічні менеджери! 

• Створіть ID дослідника!  

• Шукайте міжнародних співавторів!  

• Будьте соціальними!   

• Використовуйте застосунки соціального вебу для науковців!  

                                                                УСПІХІВ!  

Рекомендації дослідникам 

http://jcr.incites.thomsonreuters.com/


Університетам та 

дослідникам  

• Розвивати власні наукові 
журнали з урахуванням 
вимог щодо рецензування 
та міжнародних 
стандартів!  

 

• 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, що 

можуть індексуватися у 

WoS та Scopus  

 

 



Чого не може наукометрія? 

Наукометричні БД допоможуть 

виявити впливові журнали чи 

конференції, 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 

 
В презентації використані окремі слайди з презентацій П.Касьянова та С.Назаровця.   

 

mailto:yaroshenko@ukma.edu.ua

