
Бібліометрика української науки 

Бібліометрика української науки — інформаційно-аналітична система призначена для 

надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища, 

представлення його галузевої, регіональної та відомчої структури. 

Бібліометрія 

•  •  

 

наукова дисципліна, що вивчає документний 

інформаційний потік первинних і вторинних  

джерел інформації для отримання відомостей  

про розподіл публікацій за предметними  

галузями, типами видань, запитуваністю  

публікацій читачами тощо з метою отримання 

даних про ефективність наукових областей  

та прогнозуванні їх розвитку; 

 

використання математичних та  

статистичних методів вивчення  

потоків наукових документів  

(книг, періодичних видань, та ін.)  

з метою виявлення тенденцій розвитку 

предметних галузей, особливостей 

авторства і взаємного вплив публікацій. 

 

 

 
 

Бібліометрика української науки: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/ містить: 

• реєстр науковців України, які представили в мережі Інтернет інформацію про свої 

публікації; 

• єдине вікно доступу до бібліометричних показників українських учених і колективів у 

провідних наукометричних системах; 
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• інструментарій аналітичної обробки бібліометричних даних для одержання 

інформації щодо галузевої, відомчої та регіональної структури вітчизняної науки; 

• джерельна база для експертного оцінювання результативності діяльності вчених і 

дослідницьких колективів; 

• національна складова проекту Ranking of Scientists (Cybermetrics Lab): 

http://www.webometrics.info/es/Europe/Ukraine%20. 

Бібліометрика української науки здійснює пошук науковців, які створили 

бібліометричні профілі в системі Google Scholar, надає аналітичну інформацію: 

• рейтинг за данимиі Google Scholar: установ, наукових колективів, періодичних 

видань; 

• розподіл учених за даними Google Scholar: за галузями наук, відомствами, містами, 

індексом Гірша;  

• геоаналітика науки України за даними Google Scholar; 

• рейтинг наукових установ за даними систем: Scopus, РИНЦ, Ranking Web of Research 

Centers; 

• рейтинг науковців за даними систем: Scopus, РИНЦ; 

• рейтинг періодичних видань за даними систем: Web of Science, Scopus, РИНЦ.  

Розробник проекту Центр досліджень соціальних комунікацій. Система функціонує в 

тестовому режимі.  
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https://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-

1.17351. 

• Google Scholar.: https://scholar.google.com.ua.  
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