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Не все,                                        

що можна підрахувати, 

підраховується,                           

і не все, що підраховується, 

можна підрахувати 

Вільям Брюс Камерон 



ДЕ ЗНАЙТИ 

ВІДПОВІДІ НА 

ПИТАННЯ? 

 Чи не збираємося ми винаходити колесо?  

 Які напрямки досліджень є актуальними?  

 Хто фінансує подібні дослідження?  

 Як нам знайти колег-науковців?  

 Які є наукові журнали у даній тематиці?  

 Які з цих журналів є найвпливовішими?  



У ЦЬОМУ НАМ МОЖЕ 

ДОПОМОГТИ… 

Наукометрія, яка вивчає науку, 

технології та інновації шляхом  

статистичної обробки наукової 

інформації.  

 



ПРИЧИНИ ЦИТУВАННЯ 

ПУБЛІКАЦІЙ 

• визнання внеску 
попередників; 

• опис методів, обладнання; 

• коригування власної роботи 
або роботи інших дослідників; 

• критика або й заперечення 
результатів попередніх робіт; 

• посилання на додаткову 
літератури з певної теми; 

• підтвердження даних; 

• прояв поваги. 

 



ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

НАУКОМЕТРИЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ 

• Кількість статей – показник наукової 

продуктивності; 

• Сумарна кількість цитувань та їх співставлення 

у межах однієї предметної галузі – показник 

наукового авторитету, або впливовості; 

• Нормалізована середня цитованість – показник 

наукової ефективності. 

 



HIGHLY CITED 

RESEARCHERS 

http://highlycited.com 

http://highlycited.com/
http://highlycited.com/


Принципи сучасної наукометрії 

було закладено у працях  

Дерека Прайса, Геннадія Доброва,  

Юджина Гарфілда, Васілія 

Налімова.  
 



Запропонував 

застосовувати машинні 

методи в історико-

наукових дослідженнях 

задля отримання 

результатів, що могли б 

використовуватися для 

виявлення точок зростання 

і потенціалу нових 

напрямків науки та 

науково-технічного 

прогресу, якісних і 

кількісних оцінок 

діяльності наукових кадрів 

і т.д. 

ГЕННАДІЙ ДОБРОВ 

(1929-1989) 



НАУКОМЕТРІЯ 

СЬОГОДНІ 

 

Нині в світі наукометричні дані широко 

застосовуються для оцінки діяльності 

наукових установ та окремих вчених.  

Для цього використовується ряд 

наукометричних показників та створено 

спеціальні бази даних для їх обрахунку. 



Обов’язкова наявність публікацій у виданнях іноземних держав або у 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. 

НАКАЗ МОН ВІД 17 ЖОВТНЯ 

2012 РОКУ № 1112 



ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПОРЯДОК… 

Обов'язкова публікація не менше однієї статті в науковому виданні, яке 
включене до Scopus / Web of Science, або іншої міжнародної бази. 



ПРОЕКТ ПОРЯДКУ 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ… 

Обов'язкова публікація у виданнях, що індексуються у провідних 
міжнародних наукометричних базах Web of Science та (або) Scopus. 



ПОПУЛЯРНІ 

НАУКОМЕТРИЧНІ 

ПОКАЗНИКИ 

ІМПАКТ-ФАКТОР, H-ІНДЕКС & Co  



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 2014 

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  



НАУКОМЕТРИЧНІ 

БАЗИ ДАНИХ 

WEB OF SCIENCE, SCOPUS & Co 



WEB OF SCIENCE 

Web of Science (WoS) – пошукова платформа 

корпорації Thomson Reuters, яка об'єднує 

реферативні бази даних публікацій наукових 

журналах і патентів, у тому числі бази, що 

враховують взаємне цитування публікацій.  

Доступ до порталу Web of Science можливий 

лише за наявності передплати. 



WEB OF SCIENCE 

http://webofknowledge.com 

 

http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/


Юджин 

Гарфілд 
Засновник Institute for 

Scientific Information, ISI 

WEB OF SCIENCE 



ПЛАТФОРМА         

WEB OF SCIENCE 



WEB OF SCIENCE 

ВИБІР БАЗИ ДАНИХ 



WEB OF SCIENCE 

ПОШУК СЕРЕД НАЙАКТУАЛЬНІШИХ РОБІТ 



WEB OF SCIENCE 

УТОЧНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОШУКУ (REFINE RESULTS) 



WEB OF SCIENCE 

ПОШУК ПОВ’ЯЗАНИХ СТАТЕЙ (RELATED RECORDS) 



WEB OF SCIENCE 

СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ СПИСКІВ (MARKED LIST) 



WEB OF SCIENCE 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРІЇ ПОШУКІВ (SAVE HISTORY) 



WEB OF SCIENCE 

СТВОРЕННЯ СПОВІЩЕНЬ (CREATE CITATION ALERT) 



WEB OF SCIENCE 

СТВОРЕННЯ СПОВІЩЕНЬ (CREATE CITATION ALERT) 



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/


INCITES 

InCites – інструмент оцінки 

досліджень, що дозволяє 

проводити аналіз наукової 

продуктивності і коректно 

порівнювати свої результати з 

результатами колег з усього 

світу. 



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/


SCIVAL  

SciVal – інструмент, щл пропонує 

швидкий доступ до перегляду, 

аналізу та моніторингу 

результатів наукової діяльності 

країн, організацій, установ, груп і 

окремих дослідників. 



SCOPUS VS. WEB OF 

SCIENCE 

http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley 

http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley
http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley
http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley
http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley
http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley
http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley
http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley
http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley


SCOPUS VS. WEB OF 

SCIENCE 

http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley 

http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley
http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley
http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley
http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley
http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley
http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley
http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley
http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley


Науковцям для того, щоб 

дізнатися загальну 

кількість проіндексованих 

публікацій, загальну 

кількість цитувань,            

h-індекс та деякі інші 

показники, достатньо 

скористатися 

безкоштовним Scopus 

preview. 

http://www.scopus.com/sear

ch/form/authorFreeLookup.u

rl 

 

 

FREE SCOPUS 

PREVIEW 

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


Про знайдені неточності у 

власному профілі можна 

повідомити команду 

Scopus за допомогою 

Scopus Author Feedback 

Wizard 

http://www.scopusfeedback.com 

 

SCOPUS AUTHOR 

FEEDBACK WIZARD 

http://www.scopusfeedback.com/
http://www.scopusfeedback.com/
http://www.scopusfeedback.com/


JOURNAL METRICS 

3 популярні показники: 

 

• Source Normalized 

Impact per Paper,  

• SCImago Journal 

Rank,  

• Impact per 

Publication 

 

http://www.journalmetrics.com  

 

http://www.journalmetrics.com/


SJR: SCIMAGO JOURNAL 

& COUNTRY RANK 

http://www.scimagojr.com 

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


SCIMAGO INSTITUTIONS 

RANKINGS  

Scimago Institutions 

Rankings – 

міжнародний рейтинг 

університетів та 

наукових установ. 

http://www.scimagoir.com  

http://www.scimagoir.com/
http://www.scimagoir.com/


ЧИ КОЖЕН ВУЗ 

ПОВИНЕН БУТИ 

«ДОСЛІДНИЦЬКИМ»? 

Мабуть, що ні… але за 

умови, що університет 

готуватиме випускників, 

які не відставатимуть 

від світового рівня 

науки і технологій.   



http://jsi.net.ua/scopus/scopus.html 

 

НАУКА УКРАЇНИ В ДЗЕРКАЛІ 

НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ 

ДАНИХ SCIVERSE SCOPUS 

http://jsi.net.ua/scopus/scopus.html
http://jsi.net.ua/scopus/scopus.html


УКРАЇНСЬКИЙ ІНДЕКС 

НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ 

http://uincit.uran.ua 

http://uincit.uran.ua/
http://uincit.uran.ua/


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 

http://scholar.google.com.ua 

http://scholar.google.com.ua/
http://scholar.google.com.ua/


GOOGLE АКАДЕМІЯ 

Для зручного відстежувати бібліографічних посилань на 

свої статті Google Академія пропонує дослідникам 

створити свій власний профіль у системі.  

Профіль у Google Академія дозволяє науковцю 

оперативно дізнатися, хто цитує його публікації, 

переглядати графіки цитувань у часі та автоматично 

розраховувати деякі наукометричні показники. 



GOOGLE АКАДЕМІЯ 

http://scholar.google.com.ua/intl/uk/scholar/citations.html 

http://scholar.google.com.ua/intl/uk/scholar/citations.html
http://scholar.google.com.ua/intl/uk/scholar/citations.html


INDEX COPERNICUS 

INTERNATIONAL 

Index Copernicus International – міжнародна 

спеціалізована платформа, яку створено для промоції 

наукових досягнень та підтримки національного та 

міжнародного співробітництва між вченими, видавцями 

наукових журналів і науковими установами.  

Платформа містить кілька інструментів для промоції та 

оцінки продуктивності авторів, видавців і установ: IC 

Journal Master List, IC Publishers Panel, IC Publishing, IC 

Scientist, IC Institutions. 



INDEX COPERNICUS 

INTERNATIONAL 

http://indexcopernicus.com 

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


CITESEERX 

CiteSeerX – відкрита пошукова система та електронна 

бібліотека наукових і навчальних публікацій, насамперед, 

у галузях комп'ютерних та інформаційних наук.  

Автоматично створює індекси цитувань, які можна 

використовувати для пошуку та оцінки публікацій, 

статистика цитувань розраховується не тільки для 

проіндексованих публікацій, а для всіх статей згаданих у 

базі, а за допомогою гіперактивної опції цитувань можна 

легко переглянути усі пов’язані документи.  



CITESEERX 

http://citeseerx.ist.psu.edu/index 

http://citeseerx.ist.psu.edu/index
http://citeseerx.ist.psu.edu/index


MICROSOFT 

ACADEMIC SEARCH 

Microsoft Academic Search – експериментальна вільна 

доступна спеціалізована пошукова система, що індексує 

не мільйони наукових публікацій. Розроблена 

корпорацією Microsoft Research. 



MICROSOFT 

ACADEMIC SEARCH 

http://academic.research.microsoft.com 

http://academic.research.microsoft.com/
http://academic.research.microsoft.com/


MICROSOFT 

ACADEMIC SEARCH 



БІБЛІОМЕТРИКА 

УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ 

Бібліометрика української науки – призначена для 

надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного 

наукового середовища. Формуються шляхом 

опрацювання створених науковцями на платформі 

Google Scholar бібліометричних профілів та 

бібліометричних показників систем Scopus, Web of 

Science, Ranking Web of Research Centers, Російський 

індекс наукового цитування. 



БІБЛІОМЕТРИКА 

УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ 

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/ 
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Альтметрікс – нові 

альтернативні метрики, які 

побудовані на основі 

соціального вебу для аналізу 

та інформування наукового 

співтовариства. 

 

АЛЬТМЕТРІКС 



На думку авторів Маніфесту 

альтметрікс 

http://altmetrics.org/manifesto/ 

у недалекому майбутньому 

впливовість наукових 

публікацій визначатиметься 

чотирма основними 

способами, в тому числі і за 

допомогою інструментів 

альтметрікс. 

АЛЬТМЕТРІКС 

http://altmetrics.org/manifesto/


IMPACTSTORY 

http://impactstory.org 

http://impactstory.org/
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ПОДБАЙТЕ ПРО ID 

Унікальний ідентифікатор авторів-

науковців (unique author identifier) 

вирішує проблему вірного 

розпізнавання документів 

конкретного автора. 

 http://orcid.org 
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