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ЗВЕРНЕННЯ РЕДАКТОРА

Вітаю, шановні колеги!

У другому номері журналу «Наука У другому номері журналу «Наука 
та метрика» ми поговоримо про те, 
що сьогодні допомагає науковцю 
публікувати свої роботи, та які ідеї 
створюють напрямок для розвитку і 
дій. Чому науковий консалтинг 
зараз такий популярний, і на що 
очікувати вченому під час публікації очікувати вченому під час публікації 
у співавторстві. 

В цьому випуску дослідник зможе 
ознайомитися з міжнародними 
показниками різних наукових 
рейтингів для кращого орієнтування 
у наукометричній сфері. Світові 
оцінки розкривають масштабне 
полотно наявної наукової ситуації у 
світі та в країні загалом, світі та в країні загалом, 
допомагають робити висновки, 
прогнозувати та обирати 
пріоритетні шляхи діяльності. Крім 
цього, ми поговоримо про 
нововведення з боку МОН у сфері 
медичної освіти та про атестацію 
наукових напрямів для наукових напрямів для 
фінансування та покращення 
дослідницької ситуації в країні, а 
також знайдемо відповідь на 
запитання, чому сфера науки та 
наукометрії все більше переходить у 
площину високих технологій та що 
потрібно робити, щоб йти в ногу з потрібно робити, щоб йти в ногу з 
цими змінами?

Журнал «Наука та метрика» є 
некомерційним проектом. Наша 
редакційна команда воліє доносити 
до сучасного дослідника правдиву 
та практичну інформацію, яка 
сприятиме розвитку наукової 
діяльності українського вченого. 

З повагою,З повагою,
Андрій Цурган   

ТЕМА ВИПУСКУ

На сторінках нашого видання На сторінках нашого видання 
«Наука та метрика» ми 

продовжуємо аналізувати розвиток 
сфери наукометрії в Україні, 
виявляти рушійні тенденції та 

публікувати цінну інформацію для 
кожного українського вченого. 

Другий номер журналу присвячений Другий номер журналу присвячений 
темі «Сучасні тенденції української 

наукометрії», яка окреслює 
напрямок розвитку науки в державі. 

Слово «наукометрія» вже нікого не 
дивує, воно активно займає своє 
чинне місце в науковій сфері. 
Спостерігаючи за діяльністю 

вченого товариства, ми розуміємо 
важливість контролю, підрахунку 

наукових досягнень та 
обов’язкового висвітлення цих обов’язкового висвітлення цих 
процесів. І наукометрія – це про 
інструменти, які допомагають 

втілити вищезазначене в життя. 



Кожен сучасний ВНЗ є суб’єктом нау-
кометричних оцінювань багатьох націо-
нальних та світових рейтингів, які де-
тально розглядають його науково-до-
слідницьку діяльність. Ще одним важли-
вим показником академічної роботи 
вишу є дослідницька практика його спів
робітників, яка полягає у їхній публіка-
ційній активності в журналах, індексо-
ваних в міжнародних наукометричних 
базах даних (Scopus, Web of Science 
тощо) та у високій кількості цитувань 
їхніх робіт іншими вченими. Рейтинг нау-
кової установи, здебільшого, залежить 
від її внутрішньої активності, а підтрим-
ка науковців – від зовнішнього фінансу-
вання. Це створює своєрідний колообіг, 
який вимагає злагодженої співпраці та 
постійної роботи над підвищенням нау-
кометричних показників.

У світлі останніх подій, важливою но-
виною став процес державної атестації 
наукових напрямів ВНЗ. Його розпочато 
за сприянням Міністерства освіти і 
науки України, і тепер, окрім щорічних 
рейтингів Вищого навчального закладу, 
буде відбуватись оцінка його окремих 
напрямівнапрямів науки. Здобувши найвищу ха-
рактеристику, наукові установи вперше 
отримують фінансування у розмірі 100 
млн грн. Оцінювати будуть експерти від-
повідних напрямів за певними показни-
ками:

• новітність (дослідження мають нести 
прогресивні ідеї, бути передовими та за-
ймати чільне місце у світових рейтин-
гах).
• практична цінність дослідницьких ре-
зультатів (вони повинні бути затребува-
ними іншими дослідникам та мати прак-
тичне застосування в житті та побуті, а 
також допомагати ВНЗ, в якому працює 
вчений, принести користь економіці 

країни, покращити екологічну ситуацію 
світу тощо). 
• їхня перспектива (дослідження мають 
відповідати на глобальні питання, щоб 
їхні результати могли стати натхненням 
та допомогою іншим вченим).
•• інтегрування у світовий науковий 
простір (останнім часом простежується 
потужна динаміка публікаційних про-
цесів у всьому світі, тому Україна не має 
віддалятися від цієї тенденції. Віднедав-
на українські ВНЗ отримали доступ до 
наукометричних баз даних Scopus та 
Web of Science, що має активувати вико-
ристання цих бібліографічних порталів 
та підвищити якість наукових статей та 
кількісних показників. Будуть врахову-
ватись результати роботи ВНЗ за остан-
ні 5 років. Експертне рішення за-
тверджуватиме атестаційна комісія,
результатом оцінки стане поділ ВНЗ на 
4 групи: А, Б, В та ті, хто не пройде ате-
стацію. Кошти отримують вищі навчаль-
ні заклади, які увійдуть до групи А. 
Надалі планується фінансування групи 
Б.

Досі виші отримували фінансову під-
тримку з бюджету лише для конкретно-
го проекту, що не давало належної 
опори і можливості планувати довготри-
вале дослідження. Тепер це буде розви-
вати стимул до системних новітніх екс-
периментів і рівень української науки 
зможе займати вищі сходинки у різних 
рейтингах. Під час атестації будуть вра-
ховуватись фінансування та кошти на 
обладнання, кількість опублікованих 
статей та видання, що входять до нау-
кометричних баз даних (Scopus, Web of 
Science тощо).

Фінансування направлятиметься на 
дослідження в межах наукової сфери, 
на розвиток, оновлення інфраструктури 
та матеріально-технічної бази.



Це означає, що протягом 5 років 
університет зможе збільшити акцент на 
динаміці руху цього дослідницького на-
пряму, його новітніх розробках, підвищи-
ти зарплату науковцям, провести за-
купівлю нового обладнання, а також спі-
впрацювати з молодими вченими.

Сучасний стан української науки та 
наукометрії потребує комплексного ре-
формування, а також часу, який допомо-
же змінити ставлення до нововведень. 
Апелюючи до міжнародного досвіду, 
однією з ознак зарубіжного навчального 
закладу є його постійна фінансова під
тримка, яка забезпечує та регулює ак-
тивну наукову діяльність. З боку Міні-
стерства освіти і науки все більше уваги 
приділяється розвитку науки в Україні 
шляхом введення нових процесів та 
впровадження фінансування, що має 
стимулювати активізацію роботи дослід
ницької сфери. Українське державне 
керівництво поступово надає можли-
вості для зростання академічних даних: 
введення нових положень про демокра-
тизацію наукового життя, розвиток між-
народної співпраці завдяки участі у про-
грамах ЄС, фінансування відкритого
ступу ВНЗ до Scopus та Web of Science, 
нові умови атестацій, які мають виявити 
дійсно важливі наукові роботи та вина-
ходи. Завдячуючи цьому курсу, українсь-
кі виші показують динамічні результати 
у своїй науково-дослідницькій діяль-
ності. За останніми підрахунками бази 
даних Scopus у квітні 2019 року, на 
перших сходинках національного рей-
тингу ВНЗ розташувались такі універси-
тети України: 

Маємо надію, що й інші українські ВНЗ 
з часом займатимуть вищі сходинки рей-
тингу, оскільки лідерські позиції вишу у 
світовому рейтингу сильно впливають на 
формування іміджу країни та інвестицій-
них надходжень. Але важливо, щоб 
кожен вчений і вищий учбовий заклад 
дійсно розвивали науку, тоді фінансу-
вання обов’язково з’явиться та буде 
лише додатковою підтримкою і так на-
явної мотивації впроваджувати науко-
вий прогрес. Світове наукове сьогоден-
ня крокує надто швидко, і всі зміни по-
требують від вчених активного 
робітництва із зарубіжним дослідниць-
ким товариством, участі у новітніх про-
грамах, спрямованих на розвиток і під-
тримку наукової сфери. Потрібно по-но-
вому будувати комунікацію, створювати 
інші рівні ідентичності вищих навчальних 
закладів, активувати міжнародну 
мобільність, робити акцент на глибинних 
та передових дослідженнях, щоб встига-
ти за всіма процесами у сфері науки та 
наукометрії.

Наука – це світове явище, рушійна 
сила цивілізаційного характеру. На 
жаль, вона залежить від національних 
та політичних процесів, але їй тісно 
лише в цих межах, тому виникає потреба 
розширювати кордони її розвитку, 
розповсюдження та оцінки.

ДивлячисьДивлячись на світовий рейтинг, ми 
маємо визнати, що поки перебуваємо на 
нижчих сходинках, але, як показує прак-
тика, щорічно відбувається зміна лі-
дерів, яка демонструє «живий» процес. 
Тому, коли в пріоритеті інтенсивна та 
глибинна наукова робота вчених, яка ак
тивно підтримується державою та керів-
ництвом вищих навчальних закладів,

високі показники 
цитування і вищі 
сходинки рейтингів 
гарантовані апріорі. 
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Починаючи з 1991 року вітчизняна 
наука опинилась у кризі та зазнавала ба-
гаторічного ігнорування з боку влади. 
Одним із факторів впливу на погіршення 
ситуації стало закриття багатьох науко-
вих установ держави через недостатнє 
фінансування сфери у зв’язку з інфляцією 
в першій половині 90-х років. Ті малі 
крихти ВВП, які все ж таки виділялися на 
дослідження, постійно продовжували 
зменшувати свій показник і ніяк не впли-
вали на розвиток науки в Україні. 
За цей час попит на результати україн-

ських досліджень значно знизився, відбу-
лось мізерне покращення матеріаль-
но-технічної бази. А викладачі ВНЗ так і 
продовжують розриватися між завеликим 
навчально-педагогічним навантаженням 
та спробами вести дослідницьку діяль
ність. Такі умови праці призвели до того, 
що кількість вчених у нашій країні змен-
шилась майже у 5 разів. Проте в інших 
державах, розташованих поряд з нами, 
спостерігався ріст показників, які вивели 
їх на вищі сходинки наукових рейтингів.

Розглядаючи питання тенденцій, неможливо не досліджувати минулі напрацюван-
ня. Лише з правильно зроблених висновків можна вивести теорію майбутніх дій. Наша 
редакція вирішила простежити тенденції останніх років розвитку науки та наукометрії 
в незалежній Україні та на базі цього прописати можливий новий код нашого бачення 
українського наукового руху. 

дисциплінує та підвищує рівень 
відповідальності виконавців. 
Саме конкурсне фінансування є 
найбільш досконалою і цілком 
адекватною формою управління, 
підтримки та заохочення дослід-
ників в Україні. 
Але, так як на розвиток науки 

впливають багато учасників 
цього процесу, то і дії мають бути 
відповідні з кожної сторони. Від 
вченого, як активного організато-
ра та творця науково-дослідниць-
кої площини, також залежить

Усі розуміють, що Україні необхідно 
набувати статусу країни, в якій працю-
ють талановиті науковці, досліджують 
передові теми, покращують показники 
рейтингів, оскільки потенціал наших 
вчених потужний та здатний до генера-
ції ідей світового рівня і не поступається 
вченим з Європи, Америки, Азії тощо. 
Хоча треба зазначити, що за минулі 
кілька років були зроблені активні зру-
шення в дослідницькій діяльності. 
Українська наука була реформована і 
зазнала змін більше, ніж за останні два 
десятиліття.

Звернення до грантової моделі фінан-
сування, яка є загальноприйнятою у 
світі, та її удосконалення в Україні, 
могло б спричинити розвиток та активі-
зацію справжніх та глибинних дослід-
жень. Така модель співпраці зобов’язує 
усі сторони дотримуватися чіткої цілі. 
Гроші йдуть саме на організацію дослід-
ницьких процесів, а після проведення 
всіх пошуків та експериментів відбу-
вається обов’язкове звітування про ви-
конані роботи та витрачені кошти, що 

ЯК ВЧЕНОМУ НЕ ВІДСТАВАТИ 
ВІД ТЕНДЕНЦІЙ СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА НАУКОМЕТРІЇ?
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дуже багато факторів для руху та покра-
щення рівня науки в країні. Кожен вчений 
сам має вирішити, чи бути йому активним 
учасником усіх дослідницько-публікацій-
них процесів, які відбуваються в державі 
та за кордоном, чи ні.

Багато країн підвищили свої показники 
за рахунок співпраці з вченими з інших 
держав. Їхня кооперація приносить ко-
ристь для усього світу, об’єднує науковий 
простір, прибирає кордони, відкриває 
нові можливості. Однією з причин цього 
прориву є використання мережі Інтернет, 
щощо об’єднує країни і планету в цілому. 
Наразі практично вся цінна інформація 
розміщена в Інтернеті й надалі переходи-
тиме у цю площину. Вченому потрібно 
вчитися максимально використовувати 
можливості цієї потужної мережі для про-
стеження потрібної йому інформації. 

Девід Маккендлес, журналіст та дизай-
нер в галузі інфографіки, у своїй статті 
«Краса візуалізації даних» сказав: 

Ми погоджуємось з таким поглядом і 
також розуміємо, що ті переваги, які ми 
маємо зараз, дають нашим вченим 
унікальні можливості для пошуку та 
обміну інформацією  набагато швидше, 
ніж ще 10 років тому. Активізація ко-
мунікативних можливостей людства 
даруєдарує нам невичерпне джерело для 
цілеспрямованого руху та розвитку. За-
кордонні ж колеги активно користуються 
новітніми можливостями, створюють інно-
вації, публікують результати в наукових 
журналах, діляться зі світом напрацюван-
нями та  підвищують свої та державні

показники. Наукометрична сфера, 
вимірюючи ці дані, паралельно з цим по-
тужно розвивається і стає потенційним 
учасником світового наукового процесу. 
І для того, щоб не відставати від тенден-
цій, потрібно відстежувати вектор ро-
звитку досліджень державного та між
народного рівня, положення щодо змін 
та нововведень, вивчати нові пропози-
ції, ресурси та платформи для погли-
блення та покращення процесів науко-
во-публіцистичного пошуку та його ре-
алізації.

Завдяки можливостям Інтернету 
наука все більше набуває статусу від-
критої, а наукометрія демонструє її 
рівень та стан. І кожний вчений може са-
мостійно аналізувати, робити висновки, 
поглиблювати свої дослідження та 
шукати нові можливості без надмірних 
очікувань від уряду рішень усіх трудно-
щів. Перспективи є завжди, головне 
бути відповідальним, бачити їх та вміти 
використовувати. І в такому колообігу 

та співпраці створюва-
ти нові чинники для 
підтримки та розвитку 
наукового простору та 
його показників у кон-
тексті своєї країни та 
планети в цілому.
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Інформація – це нафта, ресурс, 
яким можна змінювати, виробляти 
або пізнавати щось нове. Дані 
навколо нас легко отримати, це 

родюча і творча основа 



Чи замислювалися Ви, чому публікацій-
ними послугами так нехтують і ставлять-
ся до них настільки скептично? Ймовірно, 
багатьох бентежить сама концепція 
оплати посередницьких послуг, адже 
думка про те, що «в науці немає місця по-
середникам», як і будь-якій сторонній до
помозі, закріпилася серед вчених в ба-
гатьох країнах світу, в тому числі і в 
Україні.

Розглянемо консалтинг на прикладі 
звичайних ситуацій
I. Уявімо, що професор читає лекцію сту-
дентам, ділиться знаннями, досвідом, по-
яснює незрозумілу і складну теоретичну 
базу предмета. Що відбувається в цей 
момент? Він допомагає учням доступно і 
швидко отримати цінну інформацію, адже 
головне завдання його діяльності – виро
бити навички ведення самостійної на-
вчальної активності у студентів. Мета 
консалтингу практично ідентична, тільки 
замість студентів – вчені, а замість на-
вчальної – науково-публікаційна діяль-
ність в Scopus, Web of Science або інших 
базах даних.

Зверніть увагу! Наукові консультанти 
сприяють заслугам вчених, але не змен-
шують їх, оскільки основна і головна ча-
стина роботи виконується саме автором 

дослідження.

Питання «купівлі досвіду за гроші» в наукометрії або так званий «науковий кон-
салтинг» не раз розглядалося останнім часом серед вчених. Одні схиляються до того, 
що дослідник повинен робити все сам і публікувати свої роботи без будь-якої допомо-
ги. Інші впевнені, що віддати статтю на перевірку професіоналам – це доречно. В 
цьому питанні варто розібратися докладніше.
Для того, щоб успішно публікувати статті в таких базах даних, як Scopus і Web of 

Science, необхідно мати неабиякий особистий досвід у наукометрії. Саме консалтинг 
дає можливість вченим нівелювати його часткову або повну відсутність.

НауковийНауковий консалтинг – це консультація вчених з питань їхніх публікаційних розро-
бок і досліджень професійними посередниками. Консультанти цих спеціалізованих 
компаній надають авторам рекомендації, інформаційну підтримку і сприяють вирішен-
ню публікаційних питань. Іншими словами, роз'яснюють непрості етапи роботи над 
статтею і підказують, де можуть виникнути основні труднощі під час публікації.

II. Розглянемо наступну ситуацію. 
Вчений купує комп'ютер і замислюється 
про підключення Інтернет-зв'язку. Під-
ключення Інтернету – це, безсумнівно, 
складна і багатоетапна послуга посе-
редників, в якій людина без спеціальної 
підготовки, швидше за все, мало що ро
зуміє. Звичайно, можна спробувати 
розібратися самостійно, провести безліч 
часу за вивченням теорії, прокласти 
кабелі, підключити і з'єднати безліч 
дротів, виконавши «процедуру» до 
кінця. Але, говорячи відверто, якісно і 
швидко це зробить тільки досвідчений 
фахівецьфахівець своєї справи. Саме тому, якщо 
виникає потреба у підключенні Інтерне-
ту, то ми звертаємося до профільних 
компаній Інтернет-провайдерів.

Публікація наукового дослідження 
вимагає не менших зусиль, адже 
одного бажання опублікувати роботу в 
якісному журналі – недостатньо. Вчений 
повинен знати, як доопрацювати ма-
теріал статті, як його оформити, вичита-
ти, відредагувати та перекласти і враху
вати всі правила підбору потрібного 
журналу серед безлічі видань. Також 
автору потрібно мати досвід спілкування 
із зарубіжними  рецензентами, володіти 
на високому рівні англійською мовою і 
вміти коректно вносити правки після 
експертного 
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розгляду. Крім перерахованого вище, 
процес публікації приховує в собі безліч 
«підводних каменів», про які не завжди 
відомо у процесі подачі статті. Зокрема, 
деякі журнали встановлюють публікаційні 
збори, які передбачають часткове або 
повне матеріальне забезпечення процесу 
рецензування,рецензування, виготовлення і друку жур-
налу зі статтею автора дослідження. Не-
правильна реалізація одного з цих 
етапів може значно затримати публіка-
цію на місяці, а то й на роки.
III. Для прикладу проведемо аналогію з 
судовою системою. Scopus – це складна 
наукометрична база даних зі своїми зако-
нами і правилами, її можна порівняти з 
класичним судом, а наукового консуль-
танта – з адвокатом. Справа в тому, що 
особливих концептуальних відмінностей 
між юридичною компанією, яка допома-
гає вирішувати питання в суді, і організа-
цією, що займається консультуванням 
вчених, немає. В обох випадках клієнт 
звертається до фахівців за допомогою 
для вирішення своїх питань. Різниця лише 
в тому, що «адвокати в наукометрії» пра
цюють з рецензентами, а не з прокурора-
ми. 
Навіщо ж вчені звертаються до про-

фесіоналів за консультаційними послу-
гами?
1) Щоб уникнути «головного болю» 
через складні вимоги та розповсюджену 
бюрократію журналів, залучаючи 
кваліфікованих фахівців, які мають на-
працьований досвід публікації наукових 
статей і розуміються на всіх етапах пу-
блікаційного процесу.
2) Через складні публікаційні норми, 
введені МОН, у наукових співробітників 
просто не залишається часу для прове-
дення якісних науково-дослідницьких 
робіт. Весь час іде на «боротьбу» з 
оформленням статті відповідно до най-
складніших вимог видань, нескінченне 
редагування тексту і його структуруван-
ня. Отже, щоб не витрачати час на спроби 
розібратися у всіх етапах публікації, вчені 
по всьому світу звертаються до професій-
них консалтингових компаній.

Використовуючи послуги наукових 
консультантів, автор отримує мож-
ливість:
• інвестувати заощаджений час для на-
працювань майбутніх статей;
• навчатися міжнародній публікаційній 
діяльності, отримуючи цінний досвід від 
співпраці з фахівцями;
• компенсувати витрати на послуги екс-
пертів, шляхом отримання виплати за 
публікацію рейтингових статей.
Наведені приклади ще раз під-

тверджують той факт, що посередниць-
кими послугами користуються скрізь, 
підсвідомо сприймаючи професійну 
допомогу як цілком очевидний аспект 
діяльності людини. Науковий консал-
тинг жодним чином не порушує публіка
ційну етику, а просто є раціональним і 
грамотним помічником розподілу часу 
вченого, за допомогою якого він стає ще 
більш «підкованим» в науково-видав-
ничій справі і досягає власних успіхів у 
коротші терміни.
Отже, Ви можете запитати, чи є сенс 

публікуватися самостійно або краще 
проводити дослідження, покладаючи 
виконання решти кропітких і необхід-
них для публікації етапів на інших? На 
думку нашої редакції – кожен має право 
робити вибір самостійно.
Якщо Вас не цікавлять наукові звання, 

вчені ступені, публікаційний план не ви-
магає двох, а то й трьох статей на рік, у 
Вас є достатня кількість вільного часу, і 
Ви дійсно готові витратити не один рік 
на публікацію – спробуйте самостійно.
Але, якщо ж Ваша мета – швидко і 

якісно ділитися своїми напрацюваннями 
та відкриттями зі світовою науковою 
спільнотою, інвестувати вільний час в 
саморозвиток і створення нових високо-
якісних досліджень, а також отримувати 
гранти або грошові компенсації, для 
якихяких потрібна індексація в Scopus, Web 
of Science, – варто скористатися по-
слугами наукового консалтингу.

                                       
                                                   Текст: Андрій Цурган
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Нещодавно компанія «Наукові публікації – Publ.Science», яка є лідером у сфері 
наукових публікацій в СНД, переїхала до нового офісу, який отримав статус 
штаб-квартири у Східній Європі. Наразі організація функціонує більш ніж в 35 країнах 
світу, серед яких: Німеччина, Франція, Литва, Польща, Грузія, Казахстан та інші. Але 
найбільші зусилля компанії на сьогоднішній день зосереджені саме в Україні.

ОсобливістьОсобливість компанії «Наукові публікації – Publ.Science» в тому, що вона висту-
пає провайдером у наданні якісних науково-публікаційних послуг, які позитивно впли-
вають на ріст показників дослідників, вищих навчальних закладів та держави в 
цілому. Компанія вже не перший рік створює усі умови для розвитку сфери науки та 
наукометрії в Україні, допомагає вітчизняним вченим публікуватися у міжнародних 
базах даних, відстежувати їхні наукометричні показники, висвітлювати та прогнозу-
вати розвиток науки. 

Цінності компанії лежать в площині чесності та поваги до кожного клієнта, від-
повідальності за проект вченого, організованості, своєчасного та якісного виконання 
умов договору та у максимальній прозорості дій. Саме тому компанія вирішила вира-
зити свою ідеологію, створивши затишний та зелений простір у стилі «Open Space» в 
двоповерховому пентхаусі з прозорими кабінетами та панорамними вікнами, з яких 
видно кожен куточок Києва. Такий тип простору обирають найкращі та найбільші ком-
панії Америки та Європи. «Open Space» модернізує спосіб комунікації між співробітни
ками, спрощує обмін інформацією, що підвищує працездатність та покращує командну 
роботу.  

«НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ – PUBL.SCIENCE» 
ЗАПРОШУЄ ДО СЕБЕ В ГОСТІ!



В офісі створені затишні робочі місця для кожного 
співробітника відповідно до європейських тенден-
цій свободи та креативу, включаючи зону для відпо-
чинку, корпоративну бібліотеку, місце для прове-
дення зустрічей. Гості та клієнти зможуть подиви-
тись простір, познайомитися зі спеціалістами ком-
панії, отримати консалтингову допомогу або обгово
рити проекти зі своїм менеджером.
В організації працює потужна команда професіо-

налів та однодумців, які люблять свою справу та 



На українську сферу медичних наук чекають зміни у вигляді цільової грошової 
підтримки новітніх та прогресивних наукових проектів. Буде припинено фінансуван-
ня ставок та впроваджено нові принципи виплат. Кошти направлятимуться на важ-
ливі для країни і світу дослідження.

Відтепер кожен ВНЗ доповідатиме про свою науково-дослідницьку діяльність для 
оцінки результатів його праці. Оцінювати їх буде Комісія МОЗ України з перегляду 
звітів про стан виконання наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) 
розробок. Це здійснюватиметься задля об’єктивності, прозорості висновків та про-
тидії корупції. Звіт надається Комісії без назви виконавців та ВНЗ. За підсумками 
перевірки фінансування отримають установи, які публікують свої наукові статті в 
міжнародних наукових журналах, чия діяльність впроваджується на сучасному рівні 
й відповідає високим стандартам.й відповідає високим стандартам.

Прикладом змін стали Національний інститут раку та Харківський національний 
медичний університет, які отримають відповідно вдвічі та втричі більше коштів для 
фінансування, ніж було раніше. 

Проте, наприклад, Одеський національний медичний університет не отримав гро-
шову підтримку, бо так і не подав звітні результати. До того ж деякі, дослідження 
будуть завершені до вересня 2019 року через низку причин, а саме: відсутність в 
них актуальності, новітності, практичного характеру, а також публікацій у наукоме-
тричних базах даних Web of Science, Scopus, PubMed (входить в Scopus) або через 
те, що установи пред’являли сумнівну інформацію щодо видань у недоброчесних 
журналах. 

Тепер вводиться новий принцип розподілу фінансування, який орієнтований на 
результат і має призвести до хороших показників. Згідно з новими критеріями, пе-
рерозподіл фінансування між установами ВНЗ буде відбуватися таким чином:

Група I

   
 

ВНЗ Штатний розклад Цільове фінансування

Група III  

Група II 

наукові розробки, в яких є 1-2 статті у виданнях, які індексуються в наукоме-
тричних базах даних Scopus, Web of Science та PubMed або за рішенням Комісії 
МОЗ України, з урахуванням публікацій у вітчизняних журналах та актуаль-
ності даних.

публікації за темою науково-дослідної роботи у виданнях з імпакт-фактором 
понад 1.

понад 3 публікації за темою наукового дослідження у журналах, індексованих у 
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science та PubMed.
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Відтепер кожен ВНЗ доповідатиме про свою науково-дослідницьку діяльність для 
оцінки результатів його праці. Оцінювати їх буде Комісія МОЗ України з перегляду 
звітів про стан виконання наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) 
розробок. Це здійснюватиметься задля об’єктивності, прозорості висновків та про-
тидії корупції. Звіт надається Комісії без назви виконавців та ВНЗ. За підсумками 
перевірки фінансування отримають установи, які публікують свої наукові статті в 
міжнародних наукових журналах, чия діяльність впроваджується на сучасному рівні 
й відповідає високим стандартам.й відповідає високим стандартам.

Прикладом змін стали Національний інститут раку та Харківський національний 
медичний університет, які отримають відповідно вдвічі та втричі більше коштів для 
фінансування, ніж було раніше. 

Проте, наприклад, Одеський національний медичний університет не отримав гро-
шову підтримку, бо так і не подав звітні результати. До того ж деякі, дослідження 
будуть завершені до вересня 2019 року через низку причин, а саме: відсутність в 
них актуальності, новітності, практичного характеру, а також публікацій у наукоме-
тричних базах даних Web of Science, Scopus, PubMed (входить в Scopus) або через 
те, що установи пред’являли сумнівну інформацію щодо видань у недоброчесних 
журналах. 

Тепер вводиться новий принцип розподілу фінансування, який орієнтований на 
результат і має призвести до хороших показників. Згідно з новими критеріями, пе-
рерозподіл фінансування між установами ВНЗ буде відбуватися таким чином:

Відтепер кожен ВНЗ доповідатиме про свою науково-дослідницьку діяльність для 
оцінки результатів його праці. Оцінювати їх буде Комісія МОЗ України з перегляду 
звітів про стан виконання наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) 
розробок. Це здійснюватиметься задля об’єктивності, прозорості висновків та про-
тидії корупції. Звіт надається Комісії без назви виконавців та ВНЗ. За підсумками 
перевірки фінансування отримають установи, які публікують свої наукові статті в 
міжнародних наукових журналах, чия діяльність впроваджується на сучасному рівні 
й відповідає високим стандартам.й відповідає високим стандартам.

Прикладом змін стали Національний інститут раку та Харківський національний 
медичний університет, які отримають відповідно вдвічі та втричі більше коштів для 
фінансування, ніж було раніше. 

Проте, наприклад, Одеський національний медичний університет не отримав гро-
шову підтримку, бо так і не подав звітні результати. До того ж деякі, дослідження 
будуть завершені до вересня 2019 року через низку причин, а саме: відсутність в 
них актуальності, новітності, практичного характеру, а також публікацій у наукоме-
тричних базах даних Web of Science, Scopus, PubMed (входить в Scopus) або через 
те, що установи пред’являли сумнівну інформацію щодо видань у недоброчесних 
журналах. 

Тепер вводиться новий принцип розподілу фінансування, який орієнтований на 
результат і має призвести до хороших показників. Згідно з новими критеріями, пе-
рерозподіл фінансування між установами ВНЗ буде відбуватися таким чином:

Харківський нац.
медичний університет
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Особливу увагу будуть приділяти імпакт-фактору (IF) журналу як показнику, який 
демонструє рейтинг видань через їхнє співвідношення у цитуванні. Спираючись на 
публікації з різним IF, можна оцінити новітність та перспективу досліджень. Освіта в 
медичній сфері не повинна формуватися лише в національному контексті, і саме ім-
пакт-фактор допомагає точно зіставляти медичні дослідницькі установи та заохоти-
ти їх до активної та глибинної наукової роботи.

Які плюси від цих бюджетних виплат?

– кошти платників податків будуть доцільніше використовуватися;

– залежність від результату у вигляді новітності досліджень, які публікуються в між-
народних наукометричних виданнях з імпакт-фактором, що входять в Scopus, Web 
of Science, PubMed;

– цілеспрямований розвиток української науки та її злиття зі світовим простором 
завдяки публікаціям у високоякісних журналах, які є показовими в науковому това-
ристві; 

– перспектива претендувати на гранти міжнародного рівня.

Ці нововведення мають спричинити позитивні зміни та розвинути здорову конку-
ренцію між науковими установами, де метою є якісні та вагомі дослідження у сфері 
медичної освіти, які зможуть принести користь іншим науковцям, планеті та підви-
щити українські показники на світовому рівні, які зараз є не надто високими. Для 
наочності ми проаналізували дані з рейтингу Scimago Journal & Country Rank за 2018 
рік тих зарубіжних країн, які проводять активні дослідження у сфері медичних наук.



ШЛЯХИ ІНТЕГРУВАННЯ УКРАЇНИ 
В НАУКОМЕТРИЧНИЙ 
СВІТОВИЙ ПРОСТІР

На сьогоднішній день досить гостро 
стоїть питання  щодо недостатнього рівня 
репрезентативності результатів наукової 
діяльності вчених України у міжнародних науко-
метричних базах даних, які є своєрідною систе-
мою наукової комунікації.

              

Система наукових комуніка-
цій є, передусім, складовою ча-
стиною світової загальної си-
стеми соціальних відносин та 
розглядається, як інформацій-
ний простір, на теренах якого 
поширюються результати 
вчених досліджень, наукові по-
гляди на гострі глобальні про-
блеми та шляхи їхнього вирі-
шення. 

Присутність країн та їхня ак-
тивність у такій системі є 
своєрідним індикатором, який 
характеризує рівень розвитку 
інноваційної та наукової сфер 
діяльності країни в цілому та 
статус держави у міжнародній 
науковійнауковій спільноті. Саме тому 
одним із пріоритетних напрямів 
розвитку для більшості країн 
світу, в тому числі для України, 
є долучення до міжнародних 
наукометричних баз даних (або 
системи загальних наукових 
комунікацій). комунікацій). 

Підґрунтям для інтегрування України в науко-
метричний світовий простір стало прийняття нор-
мативних документів, які встановлюють основні 
засади та правила ведення наукової діяльності, а 
також фінансові інструменти, що стимулюють на-
уковців до поширення результатів такої діяль-
ності у міжнародній науковій спільноті. Зокрема, 
це стосується Наказу МОН № 13 від 14.01.2016 
«Про затвердження Порядку присвоєння вчених 
звань науковим і науково-педагогічним працівни-
кам». Таку ж саму норму містить інший регулюю-
чий документ – Постанова КМУ № 167 від 
06.03.2019 «Про проведення експерименту з при-
судження ступеня доктора філософії», що вста
новлює вимоги щодо поширення наукових здоб-
утків вчених, які мають намір отримати науковий 
ступінь PhD. Цей та інші нормативні документи 
спрямовують українських вчених до публікацій у 
міжнародних наукових виданнях.



Для виконання вимог нор-
мативних актів, Міністерство 
освіти та науки України 
надало:

• Можливість для провідних 
Вищих навчальних закладів без-
коштовно отримати доступ до 
найпопулярніших наукометрич-
них баз даних, таких як: Scopus, 
Web of Science (Наказ МОН № 
269 від 27.02.2019 «Про за
твердження Порядку забезпе-
чення доступу закладів вищої 
освіти і наукових установ до 
електронних наукових баз 
даних»). Це, в свою чергу, надає 
широкі можливості українським 
вченими вивчати та запозичува
ти міжнародний досвід під час 
вирішення надскладних задач.

• Включення українських науко-
вих фахових періодичних 
видань до найпопулярніших нау-
кометричних баз даних є важли-
вим вектором діяльності України 
з інформаційно-цифрового су-
проводження наукових дослід
жень та просування їхніх резуль-
татів до міжнародної системи 
загальної наукової комунікації. 

Це знаходить своє відображення у зміні редак-
ційної політики наукових видань, підвищенні 
вимог до якості наукового матеріалу, розши-
ренні географічного складу редакційних коле-
гій, зростанні рівня цитування тощо.

• Присутність українських делегацій на міжна-
родних конференціях та симпозіумах, створен-
ня спільних наукових підприємств, розвиток 
міжнародних програм обміну, організація та 
проведення власних наукових заходів є не-
від’ємною частиною міжнародної співпраці, яка 
дає можливість Україні стати частиною світово
го наукового товариства.

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, 
що Україна не тільки декларує свої наміри, а й 
здійснює практичні кроки у напрямку інтегру-
вання української науки в наукометричний 
світовий простір. Доречно також буде зазначи-
ти, що, незважаючи на реалізовані кроки, наша 
країна стоїть на початку свого інтеграційного 
шляху, для проходження якого необхідно задія-
ти багато ресурсів: інтелектуальних, часових, 
політико-економічних та вольових. 

Ірина Скляр 
Голова відділу продажів 

«Наукові публікації – Publ.Science»



Публікація у співавторстві має безліч переваг для кожного вченого і означає спільну 
роботу кількох авторів над одним науковим дослідженням. Такий вид співпраці дає 
змогу активно публікувати статті в журналах, які входять до наукометричних баз 
даних Scopus та Web of Science, і розвивати свою дослідницьку діяльність. Макси-
мальна кількість вчених у співавторстві не повинна перевищувати 5 осіб.

Останнім часом кількість публікацій, створених у співпраці, активно зростає. Ця 
тенденція допомагає авторам в їхній публікаційній діяльності. Завдяки щорічному рей-
тингу від Scimago Journal & Country Rank, ми склали таблицю змін показників міжна-
родної колаборації в різних країнах.

З наведеного графіку можна зробити висно-
вок, що ситуація в Україні з показниками міжна-
родної співпраці трохи схожа на наших сусідів 
(Румунія, Польща). Але, порівнюючи з держава-
ми, які входять у велику сімку (Велика Британія, 
Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та 
Японія), зрозуміло, що Україні потрібно більше 
комунікувати не тільки з країнами з СНД, а й 
шукати можливості співавторства з передовими 
державами для активного росту показників між-
народної співпраці.

Спільні публікації дійсно допомагають збіль-
шувати показники як вчених, так і країни зага-
лом, розподіляти вартість видавничих зборів на 
кількох людей, полегшувати фінансове наванта-
ження та стимулювати авторів частіше зверта-
тись до спільної публікації, щоб продовжувати 
свій дослідницький шлях, незважаючи на обста
вини. Окрім усіх переваг, є багато нюансів цієї 
співпраці. На шляху вченого можуть виникнути 

деякі труднощі, які уповільнюють 
публікацію такої роботи. Розгляне-
мо складнощі, з якими зіштовх-
неться вчений під час процесу са-
мостійної публікації у співавтор-
стві. 

Пошук співавторів
Досить непросто знайти вчено-

го, який би працював у схожій нау-
ковій галузі. Для цього потрібно 
вести активну наукову діяльність, 
моніторити, хто з дослідників 
працює в тих самих наукових на-
прямах, заводити нові знайомства 
та підтримувати листування з різ-
ними потенційними співавторами, 
відвідувати і брати участь в міжна-
родних конференціях.

ВСІ ТОНКОЩІ ПУБЛІКАЦІЇ У СПІВАВТОРСТВІ
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Ріст показників міжнародної співпраці в
різних країнах світу
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Текст: Тетяна Журкович

ПублікаціяПублікація одного автора або робота у співавторстві – це завжди складний і багато-
етапний процес. Він вимагає численних кроків вчених, які є ланкою одного цілого. 
Спроби прискорити публікацію, перестрибнути певні етапи можуть призвести до нега-
тивних наслідків (відмова у рецензуванні, публікації або внесення авторів у чорний 
список тощо). Необхідно діяти спокійно і впевнено, а краще за все довірити свою 
статтю фахівцям у сфері наукового консалтингу, і тоді це стане запорукою стабільно-
го розвитку наукової діяльності кожного вченого та країни. 

Доопрацювання наукового ма-
теріалу.
Стаття повинна відповідати між-

народним вимогам. Оскільки нея-
кісний матеріал жоден журнал не 
прийме навіть на рецензування. За-
галом доопрацювання забирає 
багато часу у вчених, бо передба-
чає повний цикл роботи над проек
том: редакторські правки, пере-
клад, оформлення, вичитування 
перед поданням в журнал.

Інформування всіх авторів про 
стан публікації.
Автори повинні бути на зв’язку з 

редакцією журналу, щоб в будь-я-
кий момент внести відповідні ви-
правлення згідно з зауваженнями 
редакторів журналу, тому що 
стаття може не відразу відповідати 
усім вимогам видання. Головний 
автор сповіщає інших співавторів 
про хід роботи, надсилає текст на 
доопрацювання і повторно подає 
відредагований рукопис в редак-
цію на рецензування. 

Внесення виправлень після рецензування.
ПісляПісля того, як статтю надіслали на рецензу-
вання, її перевіряють експерти. У рецензентів 
можуть виникнути свої зауваження чи поба-
жання уточнити дані, надати більш якісний 
малюнок та інше, після чого автор, який 
подав статтю, зв'язується з іншими дослідни-
ками з проханням внести експертні зауважен
ня. 

Після внесення виправлень стаття повтор-
но подається до редакції журналу. Цей цикл 
вимагає терпіння, часу для грамотного доо-
працювання статті, відповідності всім стан-
дартам журналу. 

Дотримання точності даних авторів.
Під час подачі статті на рецензування ре-

дакція журналу запитує інформацію про всіх 
авторів, яку необхідно правильно оформити 
та перекласти англійською мовою. Якщо до-
пущені помилки в авторських даних, можуть 
з’явитися труднощі при індексуванні статті та 
«прив’язування» до профілю авторів.
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Поради для підвищення рівня 
цитування статей:

•• Частіше публікуйте унікальні нау-
кові статті, особливо в міжнародних 
рейтингових журналах, що індексу-
ються в Scopus та Web of Science, 
щоб робота не залишилась без 
уваги наукового товариства.
• Заводьте та підтримуйте контакти 
з колегами, які ведуть дослідження 
у Вашій сфері, працюйте у співав-
торстві з іншими вченими, особливо 
якщо Ви тільки починаєте свою до-
слідницьку діяльність.
• Просувайте дослідження, викори-
стовуйте самоцитування (не більше 
12% в статті) на свої попередні 
роботи, прив'язуйте результати екс-
перименту до особистого профілю, 
оскільки це може допомогти легше 
знайти статтю у співавторстві. 
• Сповіщайте своїх міжнародних 
колег про публікацію своєї статті.

У наукометричному просторі однією з найбільших баз даних у світі є Scopus, де 
індексуються найкращі наукові журнали в галузі технічних, природничих, соціаль-
них та гуманітарних наук. Для кожного вченого це джерело цінної інформації для 
пошуку, створення або доповнення своїх дослідницьких робіт. Нещодавно усі нау-
кові установи України отримали доступ до цієї наукометричної платформи за 
кошти держави. На базі даних Scopus постійно створюються рейтинги як світового 
масштабу, так і рівня окремої держави, які демонструють діяльність вченого, нау
кового закладу та країни і вимірюються за допомогою індексу Гірша.

H-Index або індекс Гірша — це один із головних наукометричних показників у 
сфері науки та наукометрії, який був введений фізиком Хорхе Гіршем та націлений 
на оцінку наукової діяльності вчених-фізиків. Згодом цей показник стали викори-
стовувати, оцінюючи досягнення вчених й в інших галузях науки.
Чим більше має публікацій вчений, чим більше його цитують, тим h-index буде 
вищим. Цей показник допомагає висвітлювати стан дослідницької діяльності та 
просуватися кар’єрними сходами у державних та всесвітніх рейтингах, завойовую-
чи дослідницький авторитет. 
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ТЕХНОЛОГІЯМИ (ІТ)









 
УКРАЇНСЬКІ ВНЗ У БОРОТЬБІ ЗА РЕЙТИНГИ 
 

Нещодавно «Times Higher Education 
World University Rankings 2020» опу-
блікував на своєму порталі світовий рей-
тинг університетів, що був підрахований 
та створений на основі даних Scopus 
(Elsevier). Лише 6 українських вишів увій-
шли до таблиці та посіли позиції у діапа
зоні 801-1000. Відбір відбувався за на-
ступними критеріями ефективності (%):

Research – Дослідження (обсяг, дохід, 
репутація): 30%
• Опитування репутації: 18% 
• Дохід від досліджень: 6%
• Продуктивність дослідження: 6%

Teaching – Викладання (освітнє середо-
вище): 30%
• Опитування репутації: 15%
• Співвідношення кількості персоналу та 
студентів: 4.5%
• Докторів та бакалаврів: 2.25%
• Докторантів та академ. складу: 6%
• Інституційний дохід: 2.25%

International outlook – Міжнародні пер-
спективи (персонал, студенти, дослі-
дження): 7.5%
• Іноземні студенти: 2.5%
• Міжнародний персонал: 2.5%
• Міжнародне співробітництво: 2.5%
 
Citations – Цитування (дослідницький 
вплив): 30%
МоніторингМоніторинг університетських публікацій 
та їхньої середньої кількості цитування 
дає можливість виявити найбільш затре-
бувані вченим товариством наукові 
роботи.

Industry income – Дохід галузі (переда-
ча знань): 2.5%
Здатність вишів передавати інноваційну 
інформацію для використання її у про-
мисловості. 
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ƲǇǉǞǐǆǇ�ƻ�ƺƹǀǞ�ƽƹǆǁǎ�6FRSXV�ǋƹ�:HE�
RI�6FLHQFH�ǈǌƺǄǞǃǌǗǋǕ�ƽǇ���ǅǄǆ�ǆƹǌǃǇ�
ƻǁǎ�ǉǇƺǞǋ�ǀ�ǌǊǕǇƼǇ�ǊƻǞǋǌ��ƛǊǞ�ƽǇǊǄǞƽƿƾǆ�
ǆǘ�ǆƾǊǌǋǕ�ƻƹƿǄǁƻǌ�ǞǆǍǇǉǅƹǏǞǗ�ƽǄǘ�ƻǐƾ�
ǆǇƼǇ�ǋǇƻƹǉǁǊǋƻƹ�Ǟ�ǀƹǊǄǌƼǇƻǌǗǋǕ�ǆƹ�ǇǊǇ�
ƺǄǁƻǌ�ǌƻƹƼǌ��ƺǇ�ǈǉǇǎǇƽǘǋǕ�ǉƾǋƾǄǕǆƾ�ǉƾ�
Ǐƾǆǀǌƻƹǆǆǘ��ƛƹƿǃǇ�ƻǁǇǃǉƾǅǁǋǁ��ǘǃǞ
ǆǁǎ�ǃǇǉǁǊǋǌǗǋǕǊǘ�ǆƹǂƺǞǄǕǑǁǅ�ǈǇǈǁǋǇǅ�
ƻ�ǋǞǂ�ǐǁ�ǞǆǑǞǂ�ƽǁǊǏǁǈǄǞǆǞ��ǋǇǅǌ�ƻ�ǋƹǃǁǎ�
ƻǁǈƹƽǃƹǎ�ƻǁǃǇǉǁǊǋǇƻǌǗǋǕ�ǈǇǃƹǀǆǁǃǁ�
Ǐǁǋǌƻƹǆǆǘ��ǀƹƻƽǘǃǁ�ǘǃǁǅ�ǅǇƿǆƹ�ƽǞǀǆƹ�
ǋǁǊǘ��ǘǃƹ�ǃǞǄǕǃǞǊǋǕ�ǈǇǊǁǄƹǆǕ�ǆƹ�ǆƹǌǃǇƻǞ�
ǉǇƺǇǋǁ�ǡ�ǌ�ǈƾƻǆǇƼǇ�ƹƻǋǇǉƹ�ƹƺǇ�ƿǌǉǆƹǄǌ��
Ưƾ�ǡ�ǇǊǆǇƻǆǇǗ�ǇǏǞǆǃǇǗ�ǣǎǆǕǇǣ�ƽǞǘǄǕǆǇǊǋǞ�
ǋƹ�ƻǈǄǁƻƹǡ�ǆƹ�ǈƾƻǆǞ�ǆƹǌǃǇƻǞ�ǍƹǃǋǇǉǁ��
ƹƻǋǇǉǁǋƾǋ�ƽǇǊǄǞƽǆǁǃƹ�ƹƺǇ�ƻǁƽƹǆǆǘ��Ǉǋ�
ǉǁǅƹǆǆǘ�ǀƻƹǆǆǘ�ǋƹ�ƼǉƹǆǋǞƻ�ǋǇǒǇ�

ƣǇƿǆƹ�ƼƹǄǌǀǕ�ǆƹǌǃǁ�Ƽƾǆƾǉǌǡ�ǊƻǇǗ�
ǃǞǄǕǃǞǊǋǕ� ƽǇǊǄǞƽǆǁǏǕǃǁǎ� ǈǌƺǄǞǃƹǏǞǂ��
ƦƹǉƹǀǞ�ƻǊƾ�ǅƾǆǑƾ�ƻǁǃǇǉǁǊǋǇƻǌǗǋǕ�ǈǉǇ�
Ǌǋǁǂ�ǈǞƽǉƹǎǌǆǇǃ�Ǐǁǋǌƻƹǆǆǘ��ƠƹǅǞǊǋǕ�
ǏǕǇƼǇ�ǈǉǁǂǑǄǇ�ǈǇǉǞƻǆǘǆǆǘ�ǀƹ�ǐƹǊǇƻǁǅ�
ǍƹǃǋǇǉǇǅ�ƽǄǘ�ǉǞǀǆǁǎ�ǊǍƾǉ�ǆƹǌǃǁ��ƨǌ�
ƺǄǞǃƹǏǞǣ�ǇǏǞǆǗǗǋǕǊǘ�ǀƹ�ƽǇǈǇǅǇƼǇǗ�Ǟǆ
ƽƾǃǊǌ�ƜǞǉǑƹ�ǀ�ǌǉƹǎǌƻƹǆǆǘǅ�ǃǞǄǕǃǇǊǋǞ�
ǀƼƹƽǌƻƹǆǕ�ǀƹ�ǈƾƻǆǁǂ�ǐƹǊ�

Розглянемо ті сфери, які є лідера-
ми в науковому просторі та мають 
найбільшу кількість цитування:

Ã�ƛ������ǉǇǏǞ�ƿǌǉǆƹǄ�1DWXUH�ǈǉǇƻǞƻ�
ƹǆƹǄǞǀ�����ǆƹǂƺǞǄǕǑ�ǏǁǋǇƻƹǆǁǎ�ǆƹǌǃǇ�
ƻǁǎ�ǉǇƺǞǋ�ǀƹ�ƻǊǞǅƹ�ƽǁǊǏǁǈǄǞǆƹǅǁ�ǀƹ�ƻƾǊǕ�
ǐƹǊ�ǞǊǆǌƻƹǆǆǘ�ƺƹǀǁ�ƽƹǆǁǎ�:HE�RI�
6FLHQFH��ƪǋƹǋǁǊǋǁǐǆǞ�ƽƹǆǞ�ǈǇǃƹǀƹǄǁ��ǒǇ�
ƻǐƾǆǌ�ǊǈǞǄǕǆǇǋǌ�ƺǞǄǕǑǇǗ�ǅǞǉǇǗ�ǎƻǁǄǗǡ�
ǈǉǁǉǇƽǆǁǐǞ�ǆƹǌǃǁ��ƦƹǂƺǞǄǕǑ�ǏǁǋǇƻƹǆǞ�
ǊǋƹǋǋǞ�ǊǋƹǋǋǞ��ǌ�ǘǃǁǎ�ǈǞƽǉƹǎǌƻƹǄǁ�ƽǇ���������
ǏǁǋǌƻƹǆǕ��ƺǌǄǁ�ǀ�ƺǞǇǄǇƼǞǣ��ƫƹǃǇƿ�ƻǐƾǆǞ�
ƹǃǋǁƻǆǇ�ǈǉǇƻǇƽǘǋǕ�ƽǇǊǄǞƽƿƾǆǆǘ�ƻ�
ƼƹǄǌǀǞ�ǃǄǞǆǞǐǆǇǣ�ǅƾƽǁǏǁǆǁ��ƺǞǇǎǞǅǞǣ��Ƽƾǆƾ�
ǋǁǏǞ��ƧƽǆǞǡǗ�ǀ�ǈǉǁǐǁǆ�ǈǞƽƻǁǒƾǆǇƼǇ�Ǟǆǋƾ�
ǉƾǊǌ�ǋƹ�Ǐǁǋǌƻƹǆǆǘ�ǈǌƺǄǞǃƹǏǞǂ�Ǌƾǉƾƽ�
ǈǉǁǉǇƽǆǁǐǁǎ�ǆƹǌǃ�ǡ�ǋƾ��ǒǇ�ƻǐƾǆǞ�ƺǞǇǄǇ
Ƽǁ�ǐƹǊǋǞǑƾ�ǈǇǊǁǄƹǗǋǕǊǘ�ǆƹ�ǊƻǇǣǎ�ǃǇǄƾƼ��
ǆǞƿ��ǆƹǈǉǁǃǄƹƽ��ƻǐƾǆǞ�ǌ�ǊǍƾǉǞ�ǍǞǀǁǃǁ�

Ã�Ƭ������ǋƹ�ƻ������ǉǇǃƹǎ�ƻ�ƬǃǉƹǣǆǞ�ƻǞƽƺǌ�
ǄƹǊǕ�ǈǇƽǞǘ�m:HE�RI�6FLHQFH�$ZDUGV�
8NUDLQH}��ǈǞƽ�ǐƹǊ�ǘǃǇǣ�ƺǌǄǁ�ǆƹƼǇǉǇƽƿƾǆǞ�
ǌǃǉƹǣǆǊǕǃǞ�ƽǇǊǄǞƽǆǁǃǁ�ǀƹ�ǣǎǆǞǂ�ƻǆƾǊǇǃ�ǌ�
ǉǇǀƻǁǋǇǃ�ǊǌǐƹǊǆǇǣ�ǆƹǌǃǁ��ƛ������ǉǇǏǞ�
ǆƹǂƺǞǄǕǑƾ�ǆƹƼǇǉǇƽ�ǇǋǉǁǅƹǄǁ�ƻǐƾǆǞ��ǘǃǞ�
ǈǉǇƻǇƽǁǄǁ�ƾǃǊǈƾǉǁǅƾǆǋǁ�ƻ�ƺǞǇǄǇƼǞǣ��ƻ�
���������Ö�ƻ�ǅƾƽǁǏǁǆǞ��ƮǞǅǞǘ��ǍǞǀǁǃƹ��ƹǊǋǉǇ�
ǆǇǅǞǘ��ǅƹǋƾǅƹǋǁǃƹ�ǀƹǂǅƹǗǋǕ�ǋǉǇǎǁ�
ǆǁƿǐǞ�ǅǞǊǏǘ��ƹǄƾ�ǋƹǃǇƿ�ǡ�ƹǃǋǁƻǆǁǅǁ�
ƽƿƾǉƾǄƹǅǁ�ƽǄǘ�ƽǇǊǄǞƽƿƾǆǆǘ�ƻ�ƬǃǉƹǣǆǞ�

Ã�Ʀƹ�ǊǕǇƼǇƽǆǞ�ƪǈǇǄǌǐƾǆǞ�Ʊǋƹǋǁ�ƙǅƾǉǁǃǁ�
ǡ�ǄǞƽƾǉƹǅǁ�ǈǇ�ǃǞǄǕǃǇǊǋǞ�ǈǌƺǄǞǃƹǏǞǂ��Ʀƹ�
�����ǉǞǃ��ǀƹ�ƽƹǆǁǅǁ�ǉƾǂǋǁǆƼǌ�6FLPDJR�
-RXUQDO	&RXQWU\�5DQN��ƹǅƾǉǁǃƹǆǊǕǃǞ�
ƻǐƾǆǞ�ƹǃǋǁƻǆǞǑƾ�ǀƹ�ƻǊƾ�ǈǉǇƻǇƽǘǋǕ�ƽǇ�
ǊǄǞƽƿƾǆǆǘ�ǌ�ǊǍƾǉǞ�ǅƾƽǁǏǁǆǁ��

ƛ�ǇǊǆǇƻǆǇǅǌ��ƻǊǞ�ǉƾǂǋǁǆƼǇƻǞ�ǅǞǊǏǘ�ǀƹ�
ǃǞǄǕǃǞǊǋǗ�Ǐǁǋǌƻƹǆǆǘ�ƽǞǊǋƹǗǋǕǊǘ�ƻǐƾǆǁǅ�
ǀ�ƪƱƙ��ƦǞǅƾǐǐǁǆǁ��ƛƾǄǁǃǇǣ�ƚǉǁǋƹǆǞǣ��
ƣǁǋƹǗ��ƸǈǇǆǞǣ�

Країни-лідери в публікації наукових 
статей у сфері медицини�
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Як бачимо, дослідження у сфері при-
родничих наук є затребуваним і акту-
альними й сьогодні. Вчені не втрачають 
надії знайти способи лікування смер-
тельних хвороб.

А втім, за останній час зростає кіль-
кість опублікованих статей у всіх 
сферах науки. Вчені стали частіше пу-
блікувати якісний матеріал у відомих 
журналах, які входять до наукометрич-
них баз даних. І, не дивлячись на те, що 
природничі науки так само залишають
ся лідерами серед кількості опублікова-
них та процитованих статей, з недав-
нього часу їх стала наздоганяти сфера 
програмного забезпечення (ПЗ). Її ак-
тивізація відбулась у зв’язку зі зростом 
дослідницької діяльності вчених, тому 
виникла потреба у створенні унікальних 
ПЗ для аналізу та обробки даних, отри-
маних під час експериментів. Такі статті 
публікують не тільки видання з інфор-
матики, а й журнали з фізики, генетики, 
біології тощо. Наукові матеріали з дис-
ципліни програмного забезпечення вхо-
дять в десятку лідерів найбільш цитова
них статей, серед яких є оглядова 
робота професора Джорджа Шелдріка, 
яка вже набрала 69203 згадувань.

Парадокс в тому, що навіть наукові 
дослідження, за які була отримана Но-
белівська премія, не займають перших 
сходинок у світовому цитуванні. Це 
скоріше за все пов’язано з тим, що вони 
вже увійшли в історію, відомі і надруко-
вані в підручниках, відповідно, вчені 
частіше звертаються до книг, ніж до 
першоджерел. 

Активність цитування часто зале-
жить від якості журналу, який автор 
обирає для публікації. Необхідно відда-
вати перевагу академічній англійській 
мові, тому що роботи російською мовою 
можуть створити труднощі в комуніка-
ції з англомовним науковим товари
ством. Також потрібно розуміти, що в 
статтях, які були опубліковані раніше, є 
більше можливостей накопичити 
велику кількість цитування, ніж у вида-
них нещодавно.

Певні сфери науки можуть довгий 
час залишатися в лідерах, але одночас-
но з цим будуть з'являтися й інші від-
криття, які створюватимуть нові тен-
денції та напрямки в науці. Тому важли-
во стежити за змінами та бути обізна-
ним в науково-публікаційних подіях.
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Ơ�ǆƾǀƹǈƹǅÛǘǋǆǁǎ�ǐƹǊǞƻ�ǍǞǄǇǊǇǍǁ�ǈǉƹƼǆǌǄǁ�ǇǊǘƼǆǌǋǁ�ƺǌǋǋǘ�ǋƹ�ǀǆƹǂǋǁ�ƻǞƽǈǇƻǞƽǞ�ǆƹ�
ƹǃǋǌƹǄǕǆǞ�ǈǁǋƹǆǆǘ�ǊƻǇƼǇ�ǐƹǊǌ��ƤǁǑƾ�ƻ�;9,,�Ǌǋ��ǆƹǌǃƹ�ǈǇǐǁǆƹǡ�ǊǋǉǞǅǃǇ�ǉǇǀƻǁƻƹǋǁǊǘ�ǋƹ�
ǀǆƹǎǇƽǁǋǁ�ǍǇǉǅǌ�ƻǁǉƹƿƾǆǆǘ��ǉǇǊǋƾ�ǃǞǄǕǃǞǊǋǕ�ƻǐƾǆǁǎ��ǘǃǞ�ƽǇǊǄǞƽƿǌǗǋǕ�ǀƹǉƹƽǁ�ǈǉǇ�
ǊƻǞǋǆǁǏǕǃǇǣ�ǅǞǊǞǣ��ƻǁǆǁǃƹǡ�ǅǇƿǄǁƻǞǊǋǕ�ƽǇǊǋǌǈǌ�ƽǇ�ǞǆǍǇǉǅƹǏǞǣ�ǋƹ�ǣǣ�ǇƺǅǞǆǌ�
Ƭ�;9,,,�Ǌǋ��ǏǞǄǞ�ǆƹǌǃǁ�ǀǅǞǆǗǗǋǕ�ǊƻǞǂ�ƻƾǃǋǇǉ��ƝǇǊǄǞƽƿƾǆǆǘ�ǈǇǐǁǆƹǗǋǕ�ǈǉǇƻǇƽǁǋǁǊǘ�

ǆƹ�mǀƹǅǇƻǄƾǆǆǘ}�ǃǉƹǣǆǁ�ǋƹ�ǊǌǊǈǞǄǕǊǋƻƹ��ƠƼǇƽǇǅ�ǆƹ�ǈǇǐƹǋǃǌ�ƮƮ�Ǌǋ��ƻǞƽƺǌƻƹǡǋǕǊǘ�ƹǃ�
ǋǁƻǆƾ�ǀǉǇǊǋƹǆǆǘ�ǃǞǄǕǃǇǊǋǞ�ǆƹǌǃǇƻǁǎ�ƿǌǉǆƹǄǞƻ��ǘǃǁǎ�ǆƹǄǞǐǌƻƹǄǇǊǘ�ƽǇ������ǆƹǂǅƾǆǌ�
ƻƹǆǕ��ƛǐƾǆǞ�ǈǇǊǁǄǗǗǋǕ�ǊƻǇǣ�ǈǇǑǌǃǁ�ƻ�ǉǞǀǆǁǎ�ǊǍƾǉƹǎ��ǀǌǅǇƻǄǗǗǋǕ�ǀƺǞǄǕǑƾǆǆǘ�ǆƹǌǃǇ�
ƻǇǣ�ǞǆǍǇǉǅƹǏǞǣ�ǋƹ�ǊǈǉǁǘǗǋǕ�ǈǇǘƻǞ�ǆǇƻǇƼǇ�ǀƹƻƽƹǆǆǘ�Ö�ƻǁǆƹǂǋǁ�ǊǈǇǊǞƺ�ƹǆƹǄǞǀǌƻƹǋǁ�ǋƹ�
Ǌǋǉǌǃǋǌǉǌƻƹǋǁ�ǉƾǀǌǄǕǋƹǋǁ�ƽǇǊǄǞƽƿƾǆǕ��
ƮƮ�;;,�Ǌǋ��Ö�ǈƾǉǞǇƽ�ƹǃǋǁƻǆǁǎ�ǆƹǈǉƹǏǗƻƹǆǕ�ƻǐƾǆǁǎ��ǘǃǞ�ǑǌǃƹǄǁ�ǉǞǑƾǆǆǘ�ƻǁǒƾ�

ǀƹǀǆƹǐƾǆǇƼǇ�ǀƹƻƽƹǆǆǘ�ǋƹ�ƻǆǇǊǁǄǁ�ǊƻǇǣ�ǈǉǇǈǇǀǁǏǞǣ�ǒǇƽǇ�ƽǇǊǄǞƽƿƾǆǆǘ�ǞǆǍǇǉǅƹǏǞǂǆǇƼǇ�
ǈǇǋǇǃǌ��ǂǇƼǇ�ǈǉǇƽǌǃǋǁƻǆǇǊǋǞ�ǋƹ�ǈǞƽǉƹǎǌǆǃǌ��ƝƹǄǞ�ǅǁ�ǉǇǀǃƹƿƾǅǇ�ǈǉǇ�ǆƹǂƻǁǀǆƹǐǆǞǑǁǎ�
ƽǇǊǄǞƽǆǁǃǞƻ��ǘǃǞ�ǀǉǇƺǁǄǁ�ƻƾǄǁǃǁǂ�ƻǆƾǊǇǃ�ǌ�ǉǇǀƻǁǋǇǃ�ǊǍƾǉǁ�ǆƹǌǃǁ�ǋƹ�ǆƹǌǃǇǅƾǋǉǞǣ�

Альфред Джеймс Лотка��ƙǅƾǉǁǃƹǆǊǕǃǁǂ�ƻǐƾǆǁǂ��ǍǞǀǞǇǎǞǅǞǃ�ǋƹ�ǅƹ�
ǋƾǅƹǋǁǃ�ǌ������ǉ��ǀƹǈǉǇƻƹƽǁƻ�ǀƹǃǇǆ�ǉǇǀǈǇƽǞǄǌ�ǃǞǄǕǃǇǊǋǞ�Ǌǋƹǋƾǂ�ƻǞƽ�
ǈǇƻǞƽǆǇ�ƽǇ�ƹƻǋǇǉǞƻ��ǘǃǁǂ�ǀƻǌǐǁǋǕ�ǋƹǃ��ǃǞǄǕǃǞǊǋǕ�ƻǐƾǆǁǎ��ǘǃǞ�ǆƹǈǁǑǌǋǕ�
mQ}�ǉǇƺǞǋ��ƽǇǉǞƻǆǗǡ�ǀƹƼƹǄǕǆǞǂ�ǃǞǄǕǃǇǊǋǞ�ƹƻǋǇǉǞƻ��ǈǇƽǞǄƾǆǁǎ�ǆƹ�mQ�}��
Ƹǃ�ƻǞƽǇǅǇ��ǀǆƹǐǆƹ�ǃǞǄǕǃǞǊǋǕ�ƻǐƾǆǁǎ�ǈǌƺǄǞǃǌǡ�ǈǇǅǞǉǆǌ�ǃǞǄǕǃǞǊǋǕ�
Ǌǋƹǋƾǂ��ƹǄƾ�ǋƹǃǇƿ�ǞǊǆǌǗǋǕ�ǇƽǁǆǁǏǞ�ǆƹǌǃǇƻǏǞƻ��ǘǃǞ�ǈǉǇƽǌǃǌǗǋǕ�ƺƾǀǄǞǐ�
ƻƹƿǄǁƻǁǎ�ǉǇƺǞǋ��ƠƼǇƽǇǅ�ǀƹǃǇǆ�ƤǇǋǃǁ�ǅƹƻ�ǈǞƽǋƻƾǉƽƿƾǆǆǘ�ǆƹ�ǀǆƹǐǆǞǂ�
ǃǞǄǕǃǇǊǋǞ�ƻǈǇǉǘƽǃǇƻƹǆǁǎ�ǇƽǆǇǋǁǈǆǁǎ�ƾǄƾǅƾǆǋǞƻ�

Самуель Клемент Бредфорд��ƙǆƼǄǞǂǊǕǃǁǂ�ƻǐƾǆǁǂ��ǎǞǅǞǃ�ǋƹ�ƺǞƺǄǞǇ�
ƼǉƹǍ�ƻ������ǉ��ƻǞƽǃǉǁƻ�ƾǅǈǞǉǁǐǆǁǂ�ǀƹǃǇǆ��ǘǃǁǂ�ǶǉǌǆǋǌǡǋǕǊǘ�ǆƹ�
ǉǇǀǋƹǑǌƻƹǆǆǞ�ƿǌǉǆƹǄǞƻ�ƻ�ǈǇǉǘƽǃǌ�ǀǅƾǆǑƾǆǆǘ�ǃǞǄǕǃǇǊǋǞ�ǇǈǌƺǄǞǃǇƻƹ�
ǆǁǎ�ƻ�ǆǁǎ�Ǌǋƹǋƾǂ��ǘǃǞ�ƽǇǊǄǞƽƿǌǗǋǕ�ǈƾƻǆǌ�ǈǉǇƺǄƾǅǌ��ƯǞ�ƻǁƽƹǆǆǘ�
ǈǇƽǞǄǘǄǁǊǘ�ǆƹ���ǐƹǊǋǁǆǁ�ǀ�ǇƽǆƹǃǇƻǇǗ�ǃǞǄǕǃǞǊǋǗ�Ǌǋƹǋƾǂ�ƻ�ǃǇƿǆǞǂ�ǐƹ�
ǊǋǁǆǞ�ǆƹ�ǀƹƽƹǆǌ�ǋƾǅǌ��

Юджин Гарфілд��ƛǐƾǆǁǂ��ǄǞǆƼƻǞǊǋ�ǀ�ƙǅƾǉǁǃǁ�ǌ�ǊƻǇǣǂ�ǊǋƹǋǋǞ�m&LWDWLRQ�
LQGH[HV�IRU�VFLHQFH��6&,�}�ƻ������ǉ��ƽǇǊǄǞƽƿǌƻƹƻ�ǞǆƽƾǃǊ�ǆƹǌǃǇƻǇƼǇ�Ǐǁ�
ǋǌƻƹǆǆǘ��ǒǇ�ǊǈǉǁǐǁǆǁǄǇ�ǈǇǘƻǌ�ǈƾǉǑǇƼǇ�ǉƾǂǋǁǆƼǌ�ƿǌǉǆƹǄǞƻ��Ưƾ�ƻƻƹ�
ƿƹǡǋǕǊǘ�ǈǇǐƹǋǃǇǅ�ǞǊǆǌƻƹǆǆǘ�ǊǌǐƹǊǆǁǎ�ǞǆƽƾǃǊǞƻ�Ǐǁǋǌƻƹǆǆǘ��ƙ�ǌ������
ǉǇǏǞ�ǌ�ƪǈǇǄǌǐǆǁǎ�Ʊǋƹǋƹǎ�ƙǅƾǉǁǃǁ�ƜƹǉǍǞǄƽ�ǊǋƻǇǉǁƻ�ǝǆǊǋǁǋǌǋ�ǆƹǌǃǇ�
ƻǇǣ�ǞǆǍǇǉǅƹǏǞǣ�ǋƹ�m6FLHQFH�&LWDWLRQ�,QGH[}��ǈǉǁǆǏǁǈǁ�ǘǃǇƼǇ�ǊǋƹǗǋǕ�
ƻǁǀǆƹǐƹǄǕǆǁǅǁ�ƽǄǘ�ǞǆǑǁǎ�ǈǇǃƹǀǆǁǃǞƻ�ǏǁǋǌƻƹǆǕ��ǒǇ�ǀ�ǐƹǊǇǅ�ǈǉǁǀƻǇ
ƽǁǋǕ�ƽǇ�ǊǋƻǇǉƾǆǆǘ�ƻ������ǉǇǏǞ�ǈǇǑǌǃǇƻǇǣ�Ǟǆǋƾǉǆƾǋ�ǈǄƹǋǍǇǉǅǁ�:HE�
RI�6FLHQFH�

Дерек Джон де Солла Прайс��ƙǆƼǄǇ�ƹǅƾǉǁǃƹǆǊǕǃǁǂ�ƻǐƾǆǁǂ��ǞǊǋǇ�
ǉǁǃ�ǌ������ǈǌƺǄǞǃǌǡ�ǊƻǇǗ�ǅǇǆǇƼǉƹǍǞǗ�m/LWWOH�VFLHQFH��ELJ�VFLHQFH}��
ǘǃƹ�ǀƹǃǄƹƽƹǡ�ǇǊǆǇƻǌ�ƽǄǘ�ǈǇǘƻǁ�ǆǇƻǇǣ�ƼƹǄǌǀǞ�ǀǆƹǆǕ�Ö�ǆƹǌǃǇǅƾǋǉǞǣ��ƛǞǆ�
ǡ�ƹƻǋǇǉǇǅ�ƺƹƼƹǋǕǇǎ�ǃǆǁƼ�ǀ�ǆƹǌǃǇǅƾǋǉǞǣ��Ưƾǂ�ƻǐƾǆǁǂ��Ǉƽǆǁǅ�Ǟǀ�ǈƾǉǑǁǎ�
ǈǇǃƹǀƹƻ��ǒǇ�ǈǉǇǊǋǇǉǇƻǞ�ǅǇƽƾǄǞ�ƽǇǊǄǞƽƿƾǆǕ�ǅǇƿǌǋǕ�ƺǌǋǁ�ǊǈǉǇƾǃǋǇ�
ƻƹǆǞ�ǆƹ�ǇǊǆǇƻǞ�ƺǞƺǄǞǇƼǉƹǍǞǐǆǇǣ�ǞǆǍǇǉǅƹǏǞǣ��



Василь Васильович Налімов. Радянський та російський вчений у 
1969 р. вводить термін «наукометрія» в науковий обіг.

Геннадій Михайлович Добров. Радянський та український вчений, 
основоположник радянського наукознавства, засновник української 
школи наукознавства. Одним із перших почав писати роботи з науко-
метрії.

Сім’я Ельзевірів. Ця знаменита в XVII ст. родина друкарів з Голлан-
дії, на чолі якої стояв Людовик Ельзевір, заснувала старовинний ви-
давничий дім, який майже через два століття після цього припинив 
свою роботу. Але він став натхненням для створення у 1880 р. вели-
чезної медіакомпанії «Elsevier», яка у 2004 році на базі платформи 
«ScienceDirect», заснувала наукометричну базу даних «Scopus». 

Хорхе Гірш. Американський фізик у 2005 р. впровадив наукометрич-
ний показник цитування «Індекс Гірша» (h-index), який характеризує 
дослідницьку роботу науковця.

Наукометрія пройшла шлях від невеликого бібліографічного дослідження до само-
стійної наукової дисципліни. ХХ століття стало важливим початком, де були закладені 
базові методи, введені основні поняття, показники та закони, створені головні плат-
форми наукового цитування. Це передбачає, що наукометрія стане вагомою сферою 
досліджень майбутнього, що продовжить появу активних представників з новими по-
глядами, відкриттями та пропозиціями розвитку.

Текст: Тетяна Журкович
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