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КОН СО ЛІ ДА ЦІЯ БІБ ЛІ О МЕТ РИЧ НОЇ ІНФОР МА ЦІЇ: 
ЗАПО БІ ГАН НЯ ЛОБІЗ МУ НАУ КО МЕТ РИЧ НИХ СИС ТЕМ

Про ана лі зо вано від но шення сві то вої нау ко вої спіль ноти до нау ко мет рич них 
сис тем. Роз гля нуто сут ність сучас ної мето до ло гії оці ню вання резуль та тив ності 
нау ко вої діяль ності, що має забез пе чити бага то ас пект ний моні то ринг дос лі джень 
для їх наступ ного екс перт ного ана лізу. Обґрун то вано доціль ність кон со лі да ції 
біб лі о мет рич них даних Google Scholar і Scopus для одер жання ста тис тично дос-
то вір ної кар тини стану дос лід ниць кого середо вища Укра їни і запо бі гання лобізму 
комер цій них сис тем. Акцен то вано увагу на стра те гії видав ни чої полі тики Євро-
пейсь кого Союзу – транс фор ма ції перед плат ної жур наль ної біз нес-мо делі в біз-
нес-мо дель від кри того дос тупу. Кон с та то вано необ хід ність при єд нання Укра їни 
до видав ни чої полі тики Євро пейсь кого Союзу.
Клю чові слова: біб лі о мет рична інфор ма ція, Google Scholar, Scopus, кон со лі да-
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Нор ма тивні акти Укра їни щодо оці ню вання резуль та тив ності нау ко -
вих дос лі джень перед ба ча ють поєд нання кіль кіс них показ ни ків з екс -
перт ними виснов ками [1–3]. Серед кіль кіс них кри те ріїв – наяв ність 
пуб лі ка цій, про ін дек со ва них комер цій ними нау ко мет рич ними сис те мами 
Web of Science і Scopus.

В останні роки став лення сві то вої нау ко вої спіль ноти до цих сис тем 
стало неод но знач ним. У 2012 р. на щоріч ній кон фе рен ції Аме ри кансь кого 
това риства клі тин ної біо ло гії в Сан-Фран циско було іні ці йо вано Декла-
ра цію про оці ню вання нау ко вих дос лі джень (Declaration on Research 
Assessment, DORA), що закли кає нау кову гро мадсь кість від мо ви тися 
від вико рис тання імпакт-фак то рів жур на лів при оці ню ванні резуль та тів 
нау ко вих дос лі джень. Ста ном на 2018 р. кіль кість нау ков ців, які під пи-
сали Декла ра цію, досягла 13 тис., а нау ко вих орга ні за цій – 1 тис. [2].
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Ав тори Декла ра ції закли ка ють уче них під час вибору жур налу для 
пуб лі ка цій орі єн ту ва тися не на його імпакт-фак тор, а на ком пе тент-
ність редак ції та читаць кої ауди то рії. Гран то дав цям та орга ні за ціям, 
які виді ля ють кошти на науку, DORA радить звер тати увагу саме 
на резуль тати кон к рет ного дос лі дження, а не займа тися ариф ме тич ним 
під ра хун ком імпакт-фак то рів жур на лів, у яких вони опуб лі ко вані. 
Керів никам нау ко вих уста нов реко мен ду ється від по ві даль ніше під хо-
дити до визна чення нау ко вого внеску кож ного з дос лід ни ків, для чого 
необ хідне без по се реднє читання ста тей кон к рет ного вче ного, не перек ла-
да ючи цю функ цію на редак то рів нау ко вих жур на лів [5].

Згідно з оцін кою таких авто ри тет них інсти ту цій як Ака де мія наук 
Фран ції, Німець кої ака де мії при род ни чих наук і Коро лівсь кої ака де мії 
наук Вели кої Бри та нії наяв ність пуб лі ка цій у жур на лах, вклю че них 
до нау ко мет рич них баз, не може роз гля да тися в числі визна чаль них 
кри те ріїв оці ню вання резуль та тив ності нау ко вих дос лі джень [6].

Сут ність сучас ної мето до ло гії оці ню вання резуль та тив ності дос лі джень 
у сис те ма ти зо ва ному вигляді викла дено в 10 при нци пах Лей денсь кого 
мані фесту (Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics) [7], які 
наці лені на бага то ас пект ний і про зо рий моні то ринг нау ко вої діяль ності 
для її подаль шого екс перт ного оці ню вання. Бага то ас пект ність перед-
ба чає, зок рема, кон со лі да цію біб лі о мет рич них даних сві то вих нау ко мет-
рич них систем.

Мета статті – обґрун ту вання доціль ності кон со лі да ції біб лі о мет рич них 
даних сві то вих нау ко мет рич них плат форм для під ви щення об’єк тив ності 
ана лізу резуль та тив ності дос лі джень і запо бі гання лобізму комер цій них 
систем.

Од ним із кри те ріїв, які визна ча ють інфор ма ційну куль туру нації, 
є наяв ність загаль но до ступ ної інфор ма ційно-ана лі тич ної сис теми, що 
надає сус піль ству цілісне уяв лення про нау кове і нау ково-пе да го гічне 
середо вище, потен ціал науки та якість освіти в дер жаві. Акту аль ність 
ство рення такої сис теми в Укра їні викли кана від сут ністю конс трук тив ного 
діа логу між нау ко вим середо ви щем, сис те мою управ ління нау кою і сус піль-
ст вом зага лом. Нала го дження такого діа логу вима гає наяв ності об’єк тив ної 
інфор ма ції про стан науки і освіти, їх потен ці алу та мож ли вос тей спри яння 
роз витку еко но міки та вирі шення соці аль них завдань.

Мож ливі два під ходи до побу дови віт чиз ня ної сис теми моні то рингу 
біб лі о мет рич ної інфор ма ції: роз робка та під тримка кра їно-орі єн то ва них 
індек сів нау ко вого циту вання та кон со лі да ція даних сві то вих нау ко -
мет рич них сис тем. Реа лі за ція пер шого під ходу мож лива лише за наяв ності 
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дер жав ної під тримки, оскільки перед ба чає знач ний обсяг фінан су вання 
та залу чення колек тиву про філь них фахів ців. Доціль ність дру гого під ходу 
випли ває пере д у сім з необ хід ності ура ху вання гло баль них інтег ра цій них 
тен ден цій у сис темі нау ко вих кому ні ка цій.

Гі ганти у сфері інфор ма цій них індуст рій (Google, Elsevier, Clarivate 
Analitics) мають власні нау ко мет ричні сис теми (Google Scholar, Scopus, 
Web of Science Core Collection), які за обся гами нако пи че них у них 
нау ко вих ресур сів не мають рів них у світі. З ура ху ван ням еко но міч них 
реа лій вба ча ється сум нів ним мож ли вість ство рення ана ло гіч ного кон ку-
рент осп ро мож ного віт чиз ня ного продукту.

При визна ченні дже рель ної бази кон со лі да ції біб лі о мет рич ної 
інфор ма ції треба вра ху вати п’я тий при нцип Лей денсь кого мані фесту, 
що вима гає над ання мож ли вості пере вірки біб лі о мет рич них даних. 
Цьому при нципу пов ністю від по ві дає нау ко мет рична плат форма Google 
Scholar, яку нами і визна чено базо вою. До того ж вона має най біль ший 
обсяг індек со ва них мате рі а лів для отри мання дос то вір них у ста тис-
тич ному плані резуль та тів, оскільки 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.

До даних Google Scholar (біб лі о мет рич них про фі лів) дво яке став лення. 
З одного боку, вони най більш вичерпно пред став ля ють як дос лід ни ків, 
так і їх пуб лі ка ційну актив ність. Тому нау кова спіль нота спра вед ливо 
роз гля дає біб лі о мет ричні про філі нау ко вих декла ра ці й [8, 9]. З дру гого 
боку, має місце певна кри тика наве де них у них даних саме за їхню 
пов ноту, що вба ча ється пара док саль ним. Неза до во лення викли кає 
наяв ність у про фі лях дос лід ни ків нере цен зо ва них мате рі а лів, яка має 
місце. Пози ція наці о наль ної біб лі о теки щодо цього питання випли ває 
з її місії – зби рати та збе рі гати для наступ них поко лінь всю ство рену 
в дер жаві доку мен тально-ін фор ма ційну про дук цію. Тому біб лі о тека 
вва жає за пот рібне вра хо ву вати всі пуб лі ка ції нау ков ців. Ті, що сьо годні 
зда ються дру го ряд ними, з часом можуть набути цін ності. Нея кісні 
мате рі али (зок рема, «пла гі ат»), які ство рю ються авто рами «для кіль кос-
ті», нега тивно поз на ча ти муться на їхній репу та ції в сус піль стві.

Дру гою скла до вою дже рель ної бази кон со лі да ції біб лі о мет рич ної 
інфор ма ції обрано нау ко мет ричну сис тему Scopus. Вона є комер цій ною, 
але надає корис ту ва чам без кош тов ний сер віс із обме же ними мож ли-
вос тями – отри мати індекс Гірша нау ковця за його ім’ям або кодом 
ORCID. Також вра хо ву ва лася тен ден ція транс фор ма ції перед плат ної 
жур наль ної біз нес-мо делі в біз нес-мо дель від кри того дос тупу, що здійс-
ню ється у Євро пейсь кому Союзі в рам ках плану S [10, 11]. Оскільки 
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сис тема Scopus ство рена й під три му ється видав ни чою кор по ра цією 
Elsevier (Амс тер дам), вона буде зму шена узго джу вати свою видав ничу 
полі тику з основ ними поло жен нями зга да ного плану.

Пе ре хід до моделі від кри того дос тупу перед ба ча ється здійс нити 
шля хом укла дання так зва них «транс фор ма цій них угод» (transformative 
agreements) з най біль шими між на род ними видав ницт вами нау ко вої 
пері о дики. Голов ною умо вою такої транс фор ма ції має стати від мова від 
пере дачі авторсь ких прав видав ницт вам. Всі статті повинні бути роз мі-
щені у віль ному дос тупі. До угод мають намір при єд на тися видав ництва 
Springer Nature і John Wiley & Sons [11]. Що ж сто су ється Elsevier, то це 
видав ництво поки що утри му ється від при єд нання до угоди. Як резуль-
тат, від спів праці з ним від мо ви лися понад 200 німець ких нау ко вих 
орга ні за цій, серед яких Това риство М. Планка – одна з най біль ших у світі 
нау ково-дос лід них орга ні за цій, яка налі чує 14 тис. вче них, які пуб лі ку ють 
12 тис. ста тей у рік, 1,5 тис. з яких – у жур на лах Elsevier [11]. А це завдає 
істот ної шкоди як імі джу, так і еко но міці цього видав ництва.

Дис ку сії з при воду нової біз нес-мо делі на ринку нау ко вої пері о дики 
три ва ють, і навряд чи неза ба ром ми отри ма ємо однос тайне й без зас-
те режне визнання всіх його поло женнь та іні ці а тив. Під три мати їх має 
намір Китай. Реак ції на цю іні ці а тиву з боку МОН Укра їни немає, а без 
його під тримки укра ї нське нау кове спів то ва риство не зможе при єд на тися 
до плану S Євро со юзу. Чинні нор ма тивні акти і про екти актів МОН 
Укра їни супе ре чать духу та букві цього плану. Вони над ають на від ом-
чому рівні юри дичні при ві леї пев ним закор дон ним нау ко мет рич ним 
базам, зок рема Web of Science і Scopus, що є їх лобі ю ван ням.

Кон цеп ція кон со лі да ції пок ла дена в основу роз витку про екту «Біб лі о-
 мет рика укра ї нсь кої нау ки», запо чат ко ва ного в НБУВ у 2014 р. [12, 
13]. При цьому вра хо ву ва лися прак тичні напра цю вання лабо ра то рії 
Cybermetrics Lab (Іспа нія), яка не ство рює влас них індек сів циту вання, 
а вико рис то вує як дже рельні бази нау ко мет рич них дос лі джень плат форми 
Google Scholar і Scopus [14].

Ста ном на 2019 р. у «Біб лі о мет рику укра ї нсь кої нау ки» вве дено дані 
про 50 тис. нау ко вих і нау ково-пе да го гіч них пра ців ни ків. Фор мат запису 
містить іден ти фі ка ційні від омості про дос лід ника (прі звище, ім’я та по 
бать кові, місце роботи, сфера нау ко вої діяль нос ті), а також біб лі о мет-
ричні показ ники (індекси Гір ша) в сис те мах Google Scholar і Scopus 
з діаг ра мами циту вання пуб лі ка цій. Треба зазна чити, що Scopus-івські 
показ ники мають бли зько 15 % вче них, пред став ле них у «Біб лі о мет ріці 
укра ї нсь кої нау ки». Вони пра цю ють пере важно у сфері висо ких тех но-
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ло гій (фізика, мате ма тика, гене тика тощо). Для нау ков ців у цих галу зях 
спо сте рі га ється коре ля ція між біб лі о мет рич ними показ ни ками в сис те мах 
Google Scholar і Scopus.

Пред став лення в Scopus жур на лів соці о гу ма ні тар ної про бле ма тики 
абсо лютно не від по ві дає загаль ному спів від но шенню нау ко вих пері о-
дич них видань у світі, не вра хо вує цілих галу зей нау ко вих знань. Одна 
з при чин цього – спе ци фіка соці о гу ма ні тар ного знання, яке в бага тьох 
випад ках не є пов ною мірою інтер на ці о на лі зо ва ним, а навпаки – має 
чітку й без у мовну наці о нальну і часом навіть локальну при в’язку, тому 
локаль ною є й значна час тина від по від них нау ко вих видань. Ця від мін-
ність від при род ни чого і тех ніч ного знання визна ється вже понад два 
сто ліття й особ ливо виразно – у доку мен тах ЮНЕСКО [15]. При клад 
пред став лення укра ї нсь ких гума ні та ріїв у Scopus – 12 (!) про ін дек со-
ва них у цій сис темі вчених.

Ста нов лять інте рес дані ана лі тич ного інстру мен та рію «Біб лі о мет рики 
укра ї нсь кої нау ки». Вони пока зу ють значну дис про пор цію між кіль кістю 
вче них у вироб ни чій і неви роб ни чій сфе рах (чисель ність одних тільки 
еко но міс тів більша, ніж фахів ців, заді я них у тех ніч них галу зях і агро-
п ро мис ло вому ком плек сі). Роз по діл вче них за від ом ствами дає таку 
кар тину: у вищих навчаль них закла дах Укра їни пра цю ють 75 % дос лід-
ни ків, в ака де міч них уста но вах – 13 %, в інших від ом ствах – 12 %. 
Наве дені цифри свід чать про понад п’я ти кратне пере ви щення чисель-
ності нау ково-пе да го гіч них фахів ців у порів нянні з ака де міч ними. 
Якщо ж поди ви тися на роз по діл за від ом ствами висо ко ци то ва них дос лід-
ни ків, то має місце якісно інша кар тина: 70 % вче них з індек сом Гірша ≥ 
40 у сис темі Google Scholar пра цю ють в ака де міч них уста но вах, 20 % – 
у вишах і 10 % – в інших від ом ствах. Нічого див ного в наве де них циф рах 
немає. У вишах нау ково-пе да го гічні пра ців ники займа ються як дос лід-
ниць кою, так і викла даць кою діяль ністю. Тому при род ними є їхні 
менші біб лі о мет ричні показ ники в порів нянні з вче ними ака де міч них 
установ.

За га лом кон со лі да ція біб лі о мет рич ної інфор ма ції з різ них нау ко мет-
рич них плат форм забез пе чує під ви щення ста тис тич ної дос то вір ності при 
оці ню ванні ефек тив ності дос лід ниць кої діяль ності та висту пає запо біж-
ни ком від лобізму комер цій них сис тем нау ко мет рич ної спря мо ва ності.

Су часна мето до ло гія оці ню вання резуль та тив ності дос лі джень, 
сут ність якої в сис те ма ти зо ва ному вигляді викла дено в Лей денсь кому 
мані фесті з нау ко мет рії, спря мо вана на бага то ас пект ний моні то ринг 
нау ко вої діяль ності для її подаль шого екс перт ного оці ню вання. Бага то-
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ас пект ність перед ба чає, зок рема, кон со лі да цію біб лі о мет рич них даних 
сві то вих нау ко мет рич них систем.

Стра те гія видав ни чої полі тики Євро со юзу – транс фор ма ція перед-
плат ної жур наль ної біз нес-мо делі в біз нес-мо дель від кри того дос тупу 
через укла дання так зва них «транс фор ма цій них угод» з най біль шими 
між на род ними видав ницт вами нау ко вої пері о дики при уне мож лив ленні 
лобі ю вання пев них інфор ма цій них сис тем і про дук тів. Укра їна має визна-
чи тись щодо при єд нання до видав ни чої полі тики Євро со юзу.

Ство рена в НБУВ сис тема «Біб лі о мет рика укра ї нсь кої нау ки» кон со-
лі дує загаль но до ступні показ ники Google Scholar і Scopus, що дає змогу 
сус піль ству отри мати об’єк тивну кар тину стану віт чиз ня ного дос лід-
ниць кого середо вища та сприяє запо бі ганню проявам лобі ю вання комер-
цій них біб лі о мет рич них платформ.
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Consulting Bibliometric Information: Prevention of Lobbying the Scientometrics 
Systems

 The a ttitude of the  world s ci e nt ifi c com mu n ity to the scien tometric sys tems 
is analyze d . The  essence of the modern methodology of evaluating the effecti v en ess 
of scientifi c  ac t ivity is  co n si d ered.  This meth o do logy s h ould provide  multi d i me ns ional 
monitoring of research for fur ther expert a n alysis. The  ex ped iency to c on s olidate G oo-
gle  Scholar and  Scopus b ibl io me tric data is  substant ia ted in  or der to obt ain a s t atistically 
reliable  picture of the state of the  resea rch environ m ent in Ukra ine and to p r ev ent the 
 l ob b ying of comm erc ial syste ms .  The emph a sis is p laced on the EU publ ishing p o licy str-
at egy – the  tr ansfo r ma t ion of the  su b sc r iption mag azine m o del into an open-a c cess mod-
e l.   The neces sity for  Ukr aine to join  pu bl i shing policy of the Eur o pean U n ion is  s ta ted. 

Keywo rds: bib lio metric i nf ormat ion,  G oogle Schol a r,  Scopus, c o nsolid a tion, 
publish ing p olicy ,  Eu r op ean Union, lobbying.


