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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ WORLDCAT  

У сучасних умовах проведення наукових досліджень, зокрема, 
пошук, аналіз та використання наукових здобутків мають забезпечуватись 
відповідною інформаційно-аналітичною підтримкою. Також актуальним є 
добір інструментарію для забезпечення умов щодо швидкого обміну 
відомостями і даними, їх аналізу й синтезу, оцінювання і моніторингу 
результатів діяльності наукового співробітника. Важливою постає 
проблема вільного доступу користувачів до результатів наукових 
досліджень [1]. 

WorldCat – найбільша у світі бібліографічна база даних (БД), що 
налічує понад 240 млн записів про різні публікації й видання на 470 
мовах. БД заснована у 1967 р. американським бібліотекарем Фредом 
Килгуром та підтримується зусиллями понад 72 тис. бібліотек зі 171 
країни світу в рамках організації OCLC. З 2006 р. ця БД є у відкритому 
доступі (worldcat.org).  

WorldCat призначена для забезпечення доступу до ресурсів у 
мережі Інтернет, де більшість користувачів починають свій пошук 
інформації. База розширюється кожного дня. Цікаво, що зареєструватися 
або самостійно розмістити свій науковий контент (статті та випуски 
наукового журналу) не можна, тому що реєстраційної форми просто 
немає. Щоб потрапити до цієї БД, треба зареєструвати науковий журнал в 
Crossref або в міжнародній наукометричній базі DOAJ, а також додати до 
них свої наукові статті. WorldCat автоматично здійснює їх експорт у свою 
базу (як це зазвичай роблять пошукові системи з матеріалами на сайтах). 
Статті в WorldCat з’являються протягом 2-4 місяців з моменту реєстрації в 
Crossref або DOAJ. Для пошуку потрібно перейти на офіційний сайт 
бібліографічного каталогу і ввести у рядок пошуку назву статті чи 
збірника англійською мовою або транслітом. 

Таким чином, бібліографічну базу WorldCat доцільно 
використовувати, як одну із електронних систем відкритого доступу, для 
інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень. 
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