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 Тет яна  Симонен ко , 
н а ук .  співр об .,
Нац і он ал ьна бібл і о тека Укра їни імені В.  І.  В ернад с ьк ого

 Б ІБ ЛІОМЕТ РИ ЧНІ  ПРОФІЛІ  В  Н А УК О МЕТ РІЇ

Р оз глянуто п ояву нового  ф е номену  с ис теми науко вої к омунікації – б ібліом ет-
 ричні п р оф іл і .  В изначено  їхні ф ункці ї :  на у кового д ек ларува нн я ,  стр укт урн ого 
 а налізу й  наукометри чну. З апропо нов ано мож ли вості  реа лі зації інфор ма ц ій н о-
аналі ти чної сист еми, що  стане  є ди ним  ре є стром н аукових  д ек л а ра цій (біб лі о -
ме тричних  пр оф і лів).
К л ю чові слов а :  біб ліо мет ри чний про ф іль, бібліо гр а фічна інформаці я ,  науко-

ме трія, функ ції, інформ ац ій н о-аналітична  с ис тема.

У вересні  19 67 р.  з’я вилася стаття В. Нал імова в  с півавт о рстві [ 1], 
при свячена  ви вченню  на укових ж у рн алів як к аналів зв’язку й о цінці 
в не ску о кр е мих к раїн у світовий наук о вий інфор маційний поті к . У  ній 
була запропон ов ана інформ а ці йна мод ель процесу роз ви тку нау к и,  
у я кій публі ка ції – це н о сії інф ормац і ї,  журнали –   канали зв’язку, 
система  б іб лі ографічних п осилань – особл ива мова  на у ко вої інфор-
ма ції, що пока зує вплив публікацій на  роз виток сві то вих наукових 
інфо рмацій них пот оків. 

В. Нал і мов ств е рджував, що  зв ернення до  на у к ом ет рії стає  мож ли вим 
після  з’ясування  с тр уктури наук и.  Якщо вва жати науку  с а мо ор г анізую чою 
інформ ац ійною систе мою, стр у кт ура науки задається системою бібліо-
г р аф іч них поси л ань.  Посила ння пов’язують  пу бл і кації між собою  ‒ 
і таким  ч и ном  с трукту ру ють інф ормаційний  потік .  Тому в н аукометрії 
 ан аліз  ст ру кт ури б і бл і ографічних  п осилань з аймає особ ливе місце.

 Робо там В . Налі м ова  п ередували роз робки Ю.  Гарфілда у створе нні 
м ето дології та інструме нта рію наукомет рії.  Він у  1 95 5  р.  висло вив і дею 
про і нд ексув ання  пос ил ань на  предста влені в при ста тейній бібліог рафії 
публі кації як з ас обу  інформ аці йн ого п о шуку і в ив ч ення структури н ауки. 
З  його  ім’ям пов’язано організа ція  І нс титуту н ау ко вої інформа ції США 
і с творення  бази  да них Web of  Science з а на л іт и чними  надб уд о вами [2].
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 Сьогодні у світі є кілька  д есятків баз даних з наук ометричним і нс т-
рументаріє м.  Однак ж одна з них не є в и че р пним джер е лом п ер ел іку 
видань , що становлять її осн ову, і  хоча різні бібл іомет ричні  платф орми 
укладають між собою угоди про  обмін поси л ан ням и , все  одно  їхні 
пот уж но сті залиш аю ться обм ежен им и,  що  позна ч ає т ься на об’є кт ив-
н ості роз рах унків.

Н е у пе р едж ене оціню вання рез уль т ативності  дослідниць кої  ді яльності 
та визн ачення  пе рспек т ив них  нап ря мів її  ро зв и тку в Укр аїні і світі 
 по тр ебує ств орення такої с ис теми б і бл іометр ич н ого моніто р ин гу , 
що з а бе зпечить максим ально повне пок ри ття наяв них н а ук о вих рес ур-
сі в . Її  р еа л ізація  можлива л ише при роз робці н о вої пар ад и гми наук о м ет-
ри чної діяльн ості  бі бл іотек. В она ґрунтуєт ься на син ер гетичній к о нцеп ції 
сам оор га ні з ації та х а ракте р из ує т ься роз ши р ен ням суб’єкт-об’єкт них 
взаємо з в’я зків. С ин ергети чна п ара дигма нау кометрич ної діял ьн о с-
ті бібл іо тек  визначає  траєкт орію  е вол юції і нф ор мацій них  ст руктур 
у  системі соціаль них комуні ка цій і змінює  іє ра рхічно-о рг ан ізо вані ком у-
ні кації на нові н еліні йні  мо делі, спр ямовані на модерніз а цію к омуні ка -
ц і йної с тру ктури н а у ки . 

Н аук ове середовище, у я кому в иникають і здійс ню ються самооргані-
заційні, трансф ор м ац ійні проц ес и,  – це сер е до ви ще,  головним елеме-
нтом я кого є  в чений. В ін , за синергетич ною  па ра ди гмою, роз гл я да ється 
під кутом зору   н а ле жн ості до  о рг анізаційних і  са мооргані з а ційних 
 с оц іальних  утворень. 

У  в е б-орієн то в аному прост ор і ,  який є яскра вим і наочним  пр ик ладом 
 шв ид ких та н ез во р отних с ист ем них  змін соц іокуль ту р ної д ій сності 
й  ін іц ій о ваних  в исокими  технолог іями  непередба чу ваних ефектів 
 са моорга н із ації  с оц іокуль ту рних систем  ( на у ки ,  освіти тощо), з’я вл я-
ється  н овий феномен  системи нау к ової ком ун іка ції –   бі бл і о метричний 
профіль ученого. В нутр іш ньою при чиною й ого появи є в іднош е ння 
с у сп іль ство – у чений. Від ображе ння  ре зульта тів с воїх  до сліджень 
у  в иг ляді бібл іометр и чн ого профілю, у якому представлено професійні 
інтереси, упорядкований список публікацій з біблі о мет рич ними показ-
ни ками й ког ні тивно-орі єн то вані зв’язки в сис темі нау ко вих кому ні-
ка цій, – обо в’яз ко вий атри бут сьо го дення, звіт сус піль ству за над ану 
мож ли вість здійс ню вати нау кову діяль ність і кому ні ка цій ний канал для 
вста нов лення з ним конс трук тив ного діа логу. Наяв ність таких про фі лів 
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дає мож ли вість вико рис то ву вати синер ге тич ний під хід для отри мання 
дос то вір ної інфор ма ції про діяль ність уче них і нау ко вих колек ти вів, 
що перед ба чає без по се редню участь самих авто рів пуб лі ка цій у фор му-
ванні біб лі о мет рич ної бази моні то рингу й оці ню вання ефек тив ності 
дос лід ниць кої діяль ності. Біб лі о тека, як пов ноп рав ний суб’єкт інфор-
ма цій ного прос тору, здатна й повинна взяти на себе їх ана лі тико-син те-
тичну обробку, забез пе чивши ство рення єди ної сис теми кон со лі до ва ної 
інфор ма ції з різ них біб лі о мет рич них платформ.

Ме тою цієї статті є визна чення функ цій біб лі о мет рич них про фі лів 
у нау ко мет рії, роз гля нути їхні мож ли вості, шляхи й засоби прак тич ної 
реа лі за ції.

За сло вами Е. Бес па ло вої [3], «мета – модель кін це вого стану сис теми, 
функ ція – спо сіб її досяг нен ня». Для вста нов лення функ цій біб лі о-
мет рич них про фі лів вико рис та ємо філо софські кате го рії загаль ного, 
особ ли вого й інди ві ду аль ного. Такий мето до ло гіч ний під хід дав змогу 
1970–1980-х роках XX ст. роз ро бити логічно струнку тео рію біб лі ог ра-
фоз навства і виявити від по відні цим кате го ріям функ ції біб лі ог ра фіч ної 
інфор ма ції – пошу кову, кому ні ка тивну й оці ню вальну [4]. Трі ада таких 
функ цій при та манна й інфор ма ції, що міс титься в біб лі о мет рич них 
про фі лях, оскільки наве дені в них дані дають змогу здійс ню вати пошук 
нау ков ців та інфор му вати про нові пуб лі ка ції, від но сити їх до пев ної 
групи вче них і оці ню вати резуль та тив ність дос лід ниць кої діяль ності.

Спо рід не ність біб лі ог ра фіч ної й біб лі о мет рич ної про бле ма тики дає 
змогу визна чити основні функ ції біб лі о мет рич них про фі лів шля хом 
тер мі но ло гіч ної кон к ре ти за ції зга да ної трі ади функ цій біб лі ог ра фіч ної 
інфор ма ції. При нци по вим при цьому є вра ху вання сут ніс них від мін-
нос тей уче ного як гене ра тора біб лі о мет рич ного про філю від доку мента, 
що є дже ре лом біб лі ог ра фіч ної інфор ма ції. Першу сус пільну функ цію 
біб лі о мет рич них про фі лів доцільно іме ну вати нау ко вим декла ру ван ням. 
Така назва логічно випли ває з їхнього основ ного при зна чення – інфор-
му вання сус піль ства про резуль тати нау ко вої діяль ності вче них. Нау кове 
декла ру вання можна роз гля дати як ана лог пошу ко вої функ ції біб лі о-
г ра фіч ної інфор ма ції. Свід чен ням необ хід ності реа лі за ції такої функ ції 
є іні ці а тива Наці о наль ного аге нтства із забез пе чення якості вищої 
освіти щодо запро ва дження сис теми інте лек ту аль них декла ра цій на базі 
існу ю чих нау ко мет рич них плат форм [5].
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Другу сус пільну функ цію біб лі о мет рич них про фі лів треба назвати 
функ цією струк тур ного ана лізу. Вона спря мо вана на впо ряд ку вання 
про фі лів за пев ними фор маль ними озна ками для отри мання ціліс ного 
уяв лення про стан і струк туру нау ко вого середо вища. Подібне при зна-
чення має кому ні ка тивна функ ція біб лі ог ра фіч ної інфор ма ції.

Оці ню вальна функ ція біб лі ог ра фіч ної інфор ма ції при зна чена для 
роз криття змісту кон к рет ного пер шо дже рела. У випадку біб лі о мет-
рич них про фі лів оці ню ванню під ля гає резуль та тив ність дос лід ниць кої 
діяль ності вче ного. Сучасна мето до ло гія нау ко мет рії перед ба чає пере хід 
від фор маль ного (кіль кіс но го) до екс перт ного (якіс но го) оці ню вання, 
а також про гно зу вання роз витку науки на основі ряду біб лі о мет рич них 
показ ни ків [6]. Оскільки такий пере хід перед ба чає про ве дення нау ко-
мет рич них дос лі джень, від по відну сус пільну функ цію біб лі о мет рич них 
про фі лів доцільно іме ну вати нау ко мет рич ною.

Фор мально-ло гічна струк тура двох пер ших сус піль них функ цій (нау ко-
вого декла ру вання та струк тур ного ана лі зу) допус кає мож ли вість 
їх авто ма ти зо ва ної реа лі за ції. Нау ко мет рична функ ція пот ре бує над ання 
пріо ри тету людині, а не ком п’ю теру.

Сфор му льо вані тео ре тичні уяв лення про основні функ ції біб лі о мет-
рич них про фі лів треба роз гля дати насам пе ред з пози цій мето до ло гіч них 
і прак тич них інте ресів нау ко мет рії, вони також воло ді ють «функ цією 
корис нос ті» ‒ перш за все у сфері без по се ре д ньо науки.

Сьо годні кож ний автор нау ко вих ста тей пови нен мати влас ний біб лі о-
 мет рич ний про філь в існу ю чих біб лі о мет рич них і нау ко мет рич них сис те-
мах, конт ро лю вати від обра ження влас ної актив ності в цих сис те мах 
з тим, щоб під ви щу вати свою інте лек ту альну капі та лі за цію, пра цю вати 
на під ви щення кон ку рен тосп ро мож ності свого закладу й країни.

Біб лі о мет ричні про філі в окре мих базах даних фор му ються авто ма-
тично при опуб лі ку ванні авто ром навіть однієї статті (Author ID в Scopus), 
в інших – ство рено спе ці альні інстру менти об’єд нання й кори гу-
вання даних автора (ResearcherID в WoS, SCIENCE INDEX в РИНЦ, 
ID у ORCID, біб лі о мет рич ний про філь у Google Ака де мія) тощо.

ResearcherID – гло бальна муль ти дис цип лі нарна соці альна мережа 
вче них – це інте рак тив ний прос тір для ство рення інди ві ду аль ного 
номера ResearcherID і біб лі о мет рич ного про філю. ResearcherID може 
міс тити дані про інсти тутські об’єд нання, дос лідні сфери, а також спи сок 
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пуб лі ка цій автора. Інфор ма ція про пуб лі ка ції з Web of Science міс ти-
тиме дійсні від омості про циту вання (онов лю ється щотиж ня) і прямі 
поси лання на записи-дже рела. Після дода вання пуб лі ка цій у про філь 
ResearcherID інди ві ду аль ний номер ResearcherID буде авто ма тично 
при в’я за ний до пуб лі ка цій автора у Web of Science, тобто буде ство рено 
пряме поси лання із запису Web of Science на про філь ResearcherID.

Для авто рів, які опуб лі ку вали більше однієї статті, у Scopus ство рю-
ються інди ві ду альні облі кові записи – про філі вче них з уні каль ними 
іден ти фі ка то рами авто рів (Author ID). Ці про філі над ають таку інфор-
ма цію, як варі анти імені автора, пере лік місць його роботи, кіль кість 
пуб лі ка цій, період пуб лі ка цій ної актив ності, галузі дос лі джень, поси -
лання на основ них спів ав то рів, загальну кіль кість циту вань на пуб лі-
ка ції автора, загальну кіль кість дже рел, на які поси ла ється автор, індекс 
Гірша автора тощо. БД надає корис ту ва чам мож ли вості вико рис тання 
уні каль них іден ти фі ка то рів авто рів для фор му вання пошу ко вих запи тів 
і налаш ту вання спо ві щень (елект рон ною поштою або RSS) щодо змін 
у про фі лях авторів.

Мож ли вості пошуку авто рів і обме же ного перег ляду їхніх про фі лів 
дос тупні без перед плати на базу даних Scopus засо бами Scopus Author 
Preview.

За ана ло гією з про фі лями авто рів для уста нов, спів ро біт ники яких 
опуб лі ку вали більше однієї статті, у Scopus ство рю ються про філі 
з уні каль ними іден ти фі ка то рами уста нов (Scopus Affi  liation Identifi er). 
Ці про філі міс тять адресу уста нови, кіль кість авто рів – спів ро біт-
ни ків уста нови, кіль кість пуб лі ка цій спів ро біт ни ків, пере лік основ них 
назв видань, у яких пуб лі ку ються спів ро біт ники уста нови, діаг рама 
тема тич ного роз по ділу пуб лі ка цій спів ро біт ни ків установи.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – реєстр уні каль них 
іден ти фі ка то рів уче них усього світу, який інтег ро ва ний у багато між на-
род них нау ко мет рич них баз даних, плат форми для елект рон них жур на-
лів, різні сис теми іден ти фі ка ції та збору, збе рі гання й екс пор ту вання 
мета да них про нау кову діяль ність фахівців.

Прос тіше кажучи, ORCID допов нює/за мі нює прі звище та ім’я автора 
набо ром цифр.

Та ким чином вирі шу ються такі про блеми іден ти фі ка ції:
– по мил кове, непра вильне напи сання ПІБ ученого;

ISSN 2224-9516.   Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2017. Вип. 48



333

– не пра виль ний авто ма тич ний або руч ний перек лад ПІБ на інші мови;
– про блема одна ко вих прі звищ учених.
Для чого ще пот рі бен ORCID? Для функ ці о наль ної суміс ності, узго дження 

осо бис тості окре мого вче ного з його нау ко вою діяль ністю (пуб лі ка ція 
ста тей, робота в нау ко вих уста но вах, участь у гран тах тощо).

Ра зом з ID ORCID уче ний отри мує уні каль ний облі ко вий запис, 
у якому збе рі га ється спи сок його пуб лі ка цій, дос туп до яких можна 
швидко над ати робо то давцю або редак ції нау ко вого журналу.

На у ково-дос лідні уста нови, фонди, нау кові спів то ва риства, біб лі о-
 теки за допо мо гою ID ORCID автора можуть швидко й точно отри мати 
акту альну інфор ма цію про його нау кову діяль ність.

Слід зазна чити, що реєст ром уні каль них іден ти фі ка то рів ORCID 
корис ту ються такі нау ко мет ричні бази, як Scopus (Elsevier) і Web 
of Science (Thomson Reuters), орга ні за ція CrossRef.

Уні вер саль ною плат фор мою для ство рення біб лі о мет рич них про філів, 
яка не має рів них за видо вим, галу зе вим, геог ра фіч ним і мов ним 
охоп лен ням пуб лі ка цій, є віль но дос тупна сис тема Google Scholar. 
Завдяки такому охоп ленню біб лі о мет ричні показ ники в про фі лях на цій 
плат формі ста тис тично дос то вір ніші, ніж у випадку вико рис тання комер-
цій них плат форм Scopus і Web of Science.

Ще одна від мінна риса плат форми Google Scholar – вико рис тання 
кон цеп ту ально інших при нци пів фор му вання індексу доку мен тів 
[7]. Цей про дукт індек сує не тільки дос тупні у Web дру ко вані нау кові 
видання, а й веб-сто рінки та сег менти сай тів нау ко вих уста нов і освіт ніх 
закла дів, осо бисті сайти дос лід ни ків, онлай нові видав ничі плат форми, 
інші спе ці а лі зо вані веб-ре сурси. Такий під хід був уперше реа лі зо ва ний 
в уні вер саль ній веб-по шу ко вій сис темі нау ко вої інфор ма ції Scirus, 
яка була запу щена видав ницт вом Elsevier у 2001 р. [8]. Ця плат форма 
не мала собі рів них за геог ра фіч ним, видо вим, тема тич ним і мов ним 
пок рит тям нау ково-ін фор ма цій них ресур сів, а також за мож ли вос тями 
пошу ко вого апа рату, проте через 10 років її екс плу а та ція була при пи-
нена [9]. З 2014 р. біб лі о мет рична плат форма Google Scholar є єди ною 
пошу ко вою сис те мою, яка оброб ляє весь сві то вий нау ко вий доку мен-
таль ний потік за винят ком мате рі а лів з обме же ним доступом.

Сер віс Google Scholar «Біб лі ог ра фічні поси лан ня» дає змогу вче ним 
ство рю вати свої про філі, у яких від обра жені афі лі йо вана з уче ним 
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нау кова уста нова, його про фе сійні інте реси, упо ряд ко вані списки пуб лі-
ка цій з біб лі о мет рич ними показ ни ками й ког ні тивно-орі єн то вані зв’язки 
в сис темі нау ко вих кому ні ка цій. Цей сер віс є затре бу ва ним – ста ном 
на середину 2017 р. тільки в укра ї нсь кому сег менті мережі Інтер нет 
за його допо мо гою ство рили про філі понад 32 тис. дос лід ни ків.

Аку му ля ція даних про про філі віт чиз ня них нау ков ців здійс ню ється 
у ство ре ній Наці о наль ною біб лі о те кою Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого 
інфор ма ційно-ана лі тич ній сис темі «Біб лі о мет рика укра ї нсь кої нау ки» 
[10]. Ця сис тема є уні каль ним про ек том, який роз ви ва ється за без по се-
ре д ньої участі нау ко вої спіль ноти [12]. Можна кон с та ту вати неу хиль-
ність пос тупу про екту та його ста нов лення як інстру менту моні то рингу 
роз витку віт чиз ня ної науки. Він надає сус піль ству цілісне уяв лення про 
стан дос лід ної сфери, дає змогу висвіт лю вати галу зеву, від омчу, регі о-
нальну струк туру укра ї нсь кого дос лід ного середо вища, робити певні 
висновки щодо її гар мо ніч ності чи наяв ності дис про пор цій і слу жить 
дже рель ною базою екс перт ного оці ню вання науки.

«Біб лі о мет рика укра ї нсь кої нау ки» стала наці о наль ною скла до вою 
між на род ного про екту рей тин гу вання вче них Ranking of Researchers 
by Country [11], у якому пред став лено 56 країн. Пози тивну оцінку сис темі 
над ала Нау кова рада з нау коз навства Між на род ної асо ці а ції ака де мій 
наук на сво єму засі данні в 2015 р. Вона реко мен ду вала вико рис тати 
про ектні рішення сис теми для реа лі за ції подіб них про ек тів у ака де-
міях наук – чле нах асо ці а ції – з подаль шою їх інтег ра цією. Це дало б 
змогу отри мати загальну інфор ма ційну базу для порів няння роз витку 
пріо ри тет них напря мів країн, які є учас ни ками кор по ра тив ної про грами, 
оці ню вання їхнього нау ко вого потен ці алу, вияв лення пере тину дос лід-
ниць ких інте ресів, про га лин у пла ну ванні науки, акти ві за ції кон так тів, 
обміну дос ві дом тощо.

Мож ли вості подаль шого роз витку «Біб лі о мет рики укра ї нсь кої нау -
ки» не вичер пу ються викла де ними між на род ними напря мами. Більш 
нагаль ним є внут ріш ній, коли на порядку ден ному сто їть питання 
вдос ко на лення кри те ріїв оці ню вання й забез пе чення якості вищої 
освіти в Укра їні. Біб лі о мет рич ний про філь уче ного може стати однією 
з основ них вимог до здо бу ва чів нау ко вих сту пе нів і вра хо ву ва тися 
у вимо гах до їхніх нау ко вих керів ни ків і нау ко вих кон суль тан тів, 
опо нен тів, а також до екс пер тів галу зе вих екс перт них рад. Наразі 
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назріла необ хід ність запро ва дження інфор ма ційно-ана лі тич ної сис теми, 
що стане єди ним реєст ром нау ко вих декла ра цій (біб лі о мет рич них про фі-
лів) уче них і слу жи тиме дже рель ною базою для екс перт ного оці ню вання 
резуль та тив ності дос лід ниць кої діяль ності.
Ви снов ки
1. Нако пи че ний за останні деся ти ліття сві то вий і віт чиз ня ний дос від 

нау ко мет рич них дос лі джень дає змогу зро бити висно вок про без сум-
нівну важ ли вість ство рення й під тримку вче ними своїх біб лі о мет рич них 
про фі лів. Наяв ність таких про фі лів дає мож ли вість вико рис тати синер ге-
тич ний під хід у фор му ванні інфор ма ційно-ана лі тич ної сис теми моні то-
рингу й оці ню вання ефек тив ності дос лід ниць кої діяль ності.

2. Основ ними функ ці ями біб лі о мет рич них про фі лів є функ ції нау ко-
вого декла ру вання, струк тур ного ана лізу й нау ко мет рична. Їх треба 
роз гля дати як один з вихід них пунк тів тео ре тич ного роз витку нау ко-
мет рії, що міс тить у собі значні мож ли вості, шляхи й засоби прак тич ної 
реа лі за ції.

3. Слід зазна чити, що кожна біб лі о мет рична база даних має свою 
спе ци фіку, що необ хідно вра хо ву вати при ана лізі біб лі о мет рич них 
про фі лів. Основні від мін ності пов’я зані з кіль кістю індек со ва них 
видань, охоп лен ням галу зей науки, спо со бами ана лізу біб лі о мет рич них 
харак те рис тик, дос туп ністю.
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Bibliometrics Profi les in Scientometrics

The emergence of a new phenomenon of the system of scientifi c communication – 
bibliometrics profi les – is considered. Their functions – such as: scientifi c declaration, 
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structural analysis and scientometrics functions – are defi ned. It is recommended 
to consider them as one of the starting points of the theoretical development of science, 
which includes signifi cant opportunities, ways and means of practical implementation. 
Examples of creating bibliometric profi les in separate databases are given. The pos-
sibilities of realization of the information-analytical system, which would become the 
united registry of scientists’ scientifi c declarations (bibliometrics profi les) and serve 
as the base for expert evaluation of research activity’s eff ectiveness are off ered.

Keywords: bibliometrics profi les, bibliographic information, scientometrics, func-
tions, information-analytical  s ys tem.
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