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ині у світовій літературі нако-
пичено значний обсяг інформації
щодо вивчення ефективності
наукової діяльності. Проте про-
блема оцінки ре зультатів науко-
вих досліджень залишається
актуальною і потребує постійно-
го вивчення [1-3]. 

Останніми роками у багатьох
країнах для оцінки наукої діяльно-
сті учених введено рейтингову
систему ранжування. Про веден -
ня такої оцінки спрямоване на
вивчення можливостей підви-
щення ефективності ре зультатів
наукової діяльності, що сприяє
визначенню пріоритетних на -
прям ків наукових до сліджень,
впровадженню програмно-цільо-
вих методів планування науки,
орієнтованих на посилення кон-
куренції у науковому середовищі.
Слід відзначити, що протягом
останніх років сформувався
загальноприйнятий набір науко-
метричних показників, за якими
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Цель работы – изучить состояние и тенденции показателей пуб-
ликационной активности научных сотрудников института в изда-
ниях, входящих в международные базы данных.
Изучена динамика количества публикаций сотрудников за 4 года,
их распределение в отечественных и иностранных изданиях, вхо-
дящих в базы научного цитирования; проанализировано коли-
чественное распределение публикаций в зарубежных журналах.
Результаты исследования показали, что в период с 2012 по 2015
год большинство публикаций ученых института было размещено в
отечественных научных журналах. В 2014-2015 гг. значительно
расширилась география стран, где сотрудники опубликовали
результаты своих научных разработок. Высокую публикационную
активность в изданиях, входящих в международные наукометри-
ческие базы и открытые репозитории, проявили лаборатория
радиационной защиты и лаборатория качества воздуха. 
Активизация публикационной активности ученых, особенно в
изданиях, входящих в международные реферативные и наукомет-
рические базы данных, позволит повысить эффективность инте-
грации ученых института в мировое научное сообщество.
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здійснюються кількісне оцінюван-
ня і порівняльний аналіз наукової
активності, продуктивності і про-
гресу на рівні індивідуальних
дослідників, колективів, організа-
цій, країн і регіонів.

Для оцінки наукової діяльності
окремих вчених та наукових
колективів використовують екс-
пертний та статистичний методи,
які базуються на різних наукомет-
ричних показниках. Зро стання
інтересу до цих показників викли-
кане передусім можливістю авто-
матизації процесів оцінювання з
використанням програмних засо-
бів авторитетних міжнародних
баз даних. Ці методи не претен-
дують на досконалість, але
оскільки донині ще не вдалося
створити більш зрозумілу, віднос-
но точну систему «вимірювання»
науки, то на практиці послуго-
вуються такими наукометрични-
ми по казниками, як публікаційна
ак тивність, індекс цитування,
Імпакт-фактор (IF), індекс Хірша
(h-індекс) тощо [4, 5].

Міжнародна практика науко-
метричних досліджень нині базу-
ється на використанні наукомет-
ричних баз даних (НМБД). Кожна
така база — це бібліографічна і
реферативна база даних з інстру-
ментами для відстеження цитова-
ності статей, опублікованих у нау-
кових виданнях, з можливістю
індексування посилань, за зна -
чених у пристатейних списках цих
публікацій, та розрахунку кількіс-
них показників цих посилань.
Завдяки НМБД можна оцінити
продуктивність праці вчених, нау-
кову діяльність дослідницьких
груп чи країн, де використову-
ється індекс цитування, оцінити
вплив вченого або організації на
світову науку, що опосередковано
може свідчити про якість наукових
досліджень. Найбільш авторитет-
ними наукометричними базами
нині є Web of Science, SCOPUS,
Google Scholar, ІSІ, Cite Factor,
Іndex Copernicus International,
Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ) [6]. 

Розвиток вітчизняної науки
давно вже вимагає широкого
впровадження системи об’єк-
тивної оцінки результативності
наукових досліджень для форму-
вання ефективної системи нау-
кових організацій, збільшення
їхнього вкладу у соціально-еко-
номічний розвиток країни. 

Фахівці Українського інституту
науково-технічної і економічної
інформацїї, аналізуючи світовий
досвід щодо оцінки результатив-
ності діяльності наукових органі-
зацій, дійшли висновку, що у
більшості країн оцінка результа-
тивності діяльності наукових
організацій проводиться з

метою розробки рекомендацій
щодо масштабів фінансової під-
тримки окремих напрямів науко-
вої діяльності та перспективних
проектів [7].

Так, за даними порталу SC
Imago Journal & Country Rank
(http://www.scimagojr.com/ index.
php), який висвітлює бібліомет-
ричні показники на основі інфор-
маційних ресурсів бази даних Sci
Verse Scopus корпорації Elsevier,
Україна у рейтинговому списку
публікаційної активності науков-
ців країн світу посідає 46-ту
позицію, у галузі аграрних і біо-
логічних наук – 61-шу (після
Ефіопії і Філіппін), економіки –
23-тю, довкілля – 58-му, соціаль-
них наук – 56-ту з 204 [8].

Важливою складовою рейтин-
гової оцінки науково-до слідної
діяльності наукових колективів є
оцінка публікаційної активності
як членів, так і наукового колек-
тиву (організації) [9-11]. 

У зв’язку з вищезгаданим нами
проведено дослідження, метою
якого було вивчити стан і тен-
денції показників публікаційної
активності науковців інституту у
виданнях, що входять до міжна-
родних баз даних.

Для підрахунку кількості науко-
вих статей за певний проміжок
часу (у нашому дослідженні –
2012-2015 рр.) застосовувалися
методи наукометрії та бібліомет-
рії. Бібліометричний аналіз пуб-
лікаційної активності вчених
«Інституту громадського здо-
ров’я» проводився за масивом
паспортів впровадження резуль-
татів науково-дослідних робіт

(НДР). Інформа цій ною базою
нашого дослідження були мате-
ріали наукометричних баз даних
наукового цитування: РИНЦ,
Index Co pernicus, Cite Factor та
міжнародних репозиторіїв від-
критого доступу (наукових елек-
тронних архівів): Ulrich’s Peri -
odicals Directory, Cyberle ninka,
Google Scholar, OCLC WorldCat,
Open Academic Journals Index.

Наукові праці для підрахунку та
аналізу відбиралися за критері-
єм присутності журналу, в якому
вони були опубліковані, у науко-
метричних базах даних.

При розгляді публікацій спів-
робітників до уваги бралися такі
аспекти:

— динаміка кількості публіка-
цій у часі;

— розподіл публікацій у вітчиз-
няних та закордонних журналах,
які включено до баз даних науко-
вого цитування;

— розподіл публікацій за краї-
нами видання (для статей, опублі-
кованих у закордонних журналах). 

Результати дослідження.
Вивчення динаміки публікацій
співробітників інституту у вітчиз-
няних і закордонних журналах, що
входять до міжнародних баз
(рис.1), показало, що загальна
кількість опублікованих статей у
цих виданнях за 2012-2015 роки
становила 485 одиниць. Причому
у 2012 і 2013 роках їхня кількість
незначно відрізнялася (120 та 119
одиниць відповідно), 2014 року
публікаційна активність стрімко
зросла до 131 одиниці, а вже
наступного 2015 року опинилася
майже на попередньому рівні. 
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Рисунок 1 
Кількість статей у вітчизняних і закордонних наукових

журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз
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Стрімкий підйом кривої на гра-
фіку у 2014 році відображає
збільшення кількості закордон-
них журналів, в яких було опублі-
ковано статті співробітників
інституту, до 17 порівняно з 6 у
2013 році та 3 – у 2012 році.
Цього ж року збільшилася і кіль-
кість публікацій в іноземних жур-
налах до 38 порівняно з 13 у 2013
році та 10 – у 2012 (рис. 2).

Найбільшу кількість наукових
статей 2014 року було опубліко-
вано у журналах «Гигиена и сани-
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тария» (5), «Здоровье и окружаю-
щая среда» (9) та збірнику
«Окружающая среда и здоровье
населения» (8). Серед наукових
підрозділів інституту, співробіт-
ники яких найчастіше публікува-
лися у закордонних виданнях у
2014 році, слід відзначити лабо-
раторію якості повітря, лабора-
торію радіаційного захисту, лабо-
раторію планування населених
місць, лабораторію промоції здо-
ров’я, лабораторію безпеки жит-
тєдіяльності дитячого населення,

лабораторію спадково обумов-
лених захворювань та відділ
супроводу державних програм і
міжнародних зв’язків.

У процесі аналізу розподілу ста-
тей у наукових виданнях, які вхо-
дять до різних баз даних (рис. 2),
виявлено, що 2012 року більшість
статей науковців інституту було
опубліковано у вітчизняних жур-
налах. При цьому лише 10 зі 120
наукових робіт представлено у
закордонних наукометричних
базах і міжнародних відкритих
репозиторіях наукової інформації.

Аналогічна тенденція зберіга-
лась і 2013 року, хоча дещо змен-
шилася кількість статей у закор-
донних наукометричних базах
(4), але збільшилася до 9 оди-
ниць у закордонних міжнародних
репозиторіях наукової інформа-
ції. Це пояснюється збільшенням
кількості статей у журналах
«Здоровье и окружающая
среда», «Гигиена и санитария», а
також розміщенням публікацій у
наукових виданнях США (рис. 6).

2014 року значно збільшилася
кількість закордонних публікацій
у наукометричних базах — 12, а у
міжнародних відкритих репози-
торіях наукової інформації – 26.

2015 року знову спостерігаємо
значне зменшення кількості пуб-
лікацій у журналах, представле-
них у закордонних наукометрич-
них базах (лише 1) та у міжна-
родних відкритих репозиторіях
(16 одиниць). Проте не можна
говорити про значне падіння
загальної публікаційної активно-
сті співробітників: загалом у віт-
чизняних і закордонних видан-
нях у 2015 році опубліковано 115
наукових статей.

Цікаво, на нашу думку, було про-
аналізувати кількісні показники
публікацій вчених інституту у віт-
чизняних і зарубіжних виданнях.

Отже, серед журналів, що вхо-
дять до міжнародних наукомет-
ричних баз (рис. 3), за 4 роки
більшість робіт опубліковано у
журналі «Довкілля та здоров’я»,
що легко пояснити доступністю і
безкоштовністю публікацій для
авторів. Значно рідше (від 1 до 3
на рік) статті виходили у журналі
«Медичні перспективи» та у
«Фармацевтичному журналі».

Схожа ситуація і з кількісним
показником публікацій співробіт-
ників у вітчизняних журналах, що
входять до міжнародних відкри-
тих репозиторіїв наукової інфор-
мації. Тут також перше місце
належить збірці «Гігієна населе-
них місць», яка є виданням інсти-
туту, тому, як і у випадку з журна-
лом «Довкілля та здоров’я», з
аналогічних причин науковці
переважно публікують свої праці
саме у цій збірці (рис. 4).

Рисунок 2
Розподіл кількості статей у вітчизняних і закордонних

наукових журналах за 2012-2015 роки

Рисунок 3 
Вітчизняні журнали, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, з найбільшою кількістю публікацій
співробітників інституту

Рисунок 4 
Вітчизняні журнали, що входять до міжнародних 
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Незрозумілим залишається
питання — чому навіть у такому
профільному журналі, як
«Профілактична медицина»,
співробітники інституту за 4 роки
опублікували лише 7 статей, не
кажучи вже про інші фахові
видання, де за цей час виходило
по 1-2 публікації.

Надзвичайно скромно пред-
ставлено досягнення інституту у
«Журналі Національної академії
медичних наук». Загалом за
2012-2015 роки у цьому виданні
опубліковано лише 7 наукових
праць, що не розкриває для
керівництва НАМН повну інфор-
мацію про увесь спектр наукової
діяльності установи. Результати
своїх досліджень на сторінках
журналу виклали Полька Н.С.,
Бердник О.В., Гуленко С.В.,
Махнюк В.М., Власюк Н.В.,
Тарасюк О.Є., Біляєв Є.О. 

Аналіз співвідношення кілько-
сті публікацій науковців інституту
у закордонних виданнях виявив,
що у 2012 році це були лише три
країни – Австрія, Білорусія та
Російська Федерація, причому
кількість робіт розподілилась
пропорційно — ≈ по 33% публіка-
цій на країну (рис. 5).

У наступні роки географія пуб-
лікаційної активності значно роз-
ширилась, хоча більшість її все ж
припадала на російські видання
(66% — 2013 р., 52% — 2014 р.,
35% – 2015 р.).

2013 року вже 17% статей було
опубліковано у журналах США
(рис. 6).

2014 року, окрім США, Білорусі
і Росії, наукова продукція вчених
інституту, хоч і у невеликому від-
сотку (6%), з’являється у видан-
нях Сербії, Німеччини, Велико -
британії та Польщі (рис. 7).

2015 року, крім вищезазначе-
них країн, по 9% робіт надруко-
вано у наукових журналах
Австрії, Італії, Данії. Це переваж-

но роботи співробітників відділу
супроводу державних програм і
міжнародних зв’язків, лаборато-
рії якості повітря та лабораторії
радіаційного захисту (рис. 8).

Висновки
1. У період з 2012 по 2015 рік

більшість публікацій науковців
інституту було розміщено у віт-
чизняних наукових журналах,
причому регулярно статті друку-
валися у журналі «Довкілля та
здоров’я» і збірнику «Гігієна
населених місць». Публікації в

інших вітчизняних виданнях
мали епізодичний характер.

2. У 2014-2015 роках значно
збільшилася кількість країн, де
співробітники публікували ре-
зультати своїх наукових розро-
бок, при цьому переважна біль-
шість статей вийшла у виданнях
країн ближнього зарубіжжя –
Росії та Білорусі.

3. Найбільшу публікаційну ак -
тивність у виданнях, що входять
до міжнародних наукометричних
баз та відкритих репозиторіїв,
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Objective. We studied a state and tendencies of
the indices of publication activity of the
researchers of the Institute in the editions includ-
ing in the international data bases. We studied a
dynamics of the number of the publications for 4
years, their dissemination in Ukrainian and foreign
editions from the scientific citation bases; analyzed

a qualitative dissemination of the publications in
foreign journals.
Results. In 2012–2015 the majority of the publica-
tions of the Institute scientists were published in the
Ukrainian scientific journals. In 2014-2015 a num-
ber of the countries, where the scientists published
their articles, significantly increased. Laboratory for
Radiation Protection and Air Quality Unit demon-
strated a high publication activity in the editions
involved in the international scientometric bases
and open repositories. 
Activation of publication activity of the scientists,
especially in the editions involved in the internation-
al abstract and scientometric journals, will permit to
increase the efficiency of the integration of the
Institute scientists into the world scientific society.
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Рисунок 5 
Розподіл публікацій співробітників інституту за країнами
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Рисунок 6
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Рисунок 7
Розподіл публікацій співробітників інституту за країнами
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проявили лабораторія радіацій-
ного захисту та лабораторія яко-
сті повітря.

На думку багатьох вчених-
організаторів науки, для підви-
щення показників публікаційної
активності наукових працівників
необхідні такі кроки:
q реєстрація наукових співро-

бітників у системі РІНЦ з метою
моніторингу індивідуальних та
колективних показників публіка-
ційної активності;
q публікація результатів

досліджень в іноземних та віт-
чизняних журналах, які індек-
суються у міжнародних науко-
метричних базах;
q введення практики опубліку-

вання англомовних статей у віт-
чизняних журналах. Така робота
потребує багато зусиль та кош-
тів, тому авторам рекомендова-
но в англомовній версії реферату
особливу увагу приділити якості
представлення результатів дос -
лідження, дотримуючись загаль-
ноприйнятих у світовій практиці
правил та термінології;
q публікація статей, оглядів та

монографій у співавторстві з іно-
земними фахівцями. 

Активізація публікаційної ді-
яльності вчених, особливо у
виданнях, що входять до міжна-
родних реферативних та науко-
метричних баз даних, дозволить
підвищити ефективність інтегра-
ції вчених інституту у світове нау-
кове співтовариство.
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