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ктуальність проблеми. Використання ре-
феративної інформації вже багато років є
ефективним способом ознайомлення науко-

вої спільноти з результатами наукових досліджень,

визначення пріоритетів при плануванні наукових
робіт. В останні роки відбувся перехід від тра-
диційних паперових реферативних журналів до
електронних баз даних. Починаючи з 90-х рр. мину-
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Òåõíîëîã³ÿ ôîðìóâàííÿ ðåôåðàòèâíî¿ áàçè äàíèõ
«Óêðà¿í³êà íàóêîâà»: íàóêîìåòðè÷íèé ïîòåíö³àë

У статті аналізуються напрями розвитку системи формування реферативної бази даних «Україніка наукова». Показано
доцільність напрацювання спільного інформаційного ресурсу з повнотекстовими базами даних наукових видань України та
порталом «Наука України: доступ до знань» для оперативного наповнення реферативної бази даних, формування на її основі
відомостей для наукових портфоліо. Розглянуто потенціал реферативної інформації при формуванні Українського національно-
го індексу цитування та Національного репозиторію академічних текстів. Окреслено завдання перетворення реферативної ба-
зи даних «Україніка наукова» в наукометричну базу даних.
К л ю ч о в і  с л о в а: реферативна база даних «Україніка наукова», методи наукометрії, стандарти структури даних, повно-

текстова база даних, метадані, інформаційний пошук, бібліотечні електронні ресурси.

А
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лого століття почали активно видаватися електронні
реферативні журнали. З огляду на інертність спожи-
вача, видавці у низці реферативних видань зберегли
звичну форму подання матеріалу, але надали перед-
платникам нові можливості з пошуку, перегляду,
створення кумулятивних (збірних) видань, які зу-
мовлені сучасними інформаційними техно-
логіями. Домінування електронної форми видання
реферативних журналів дає змогу докорінно роз-
ширити можливості їх використання. Завдяки та-
ким змінам відбувся перехід до наукометричних
баз даних, тісно пов’язаних з повнотекстовими ба-
зами даних [8; 11; 12]. Крім того, варто враховува-
ти, що сучасне наукове е-середовище є надзвичай-
но мобільним, інформація в ньому повинна цирку-
лювати без затримок. Внаслідок таких вимог нау-
кової користувацької аудиторії відбулося, з одного
боку, органічне сполучення реферативної та пов-
нотекстової інформації в електронних ресурсах
наукової періодики, а з іншого, сучасні технології
наукових досліджень спричинили необхідність
проведення на основі реферативних та повнотекс-
тових ресурсів ґрунтовних наукометричних
досліджень, які дають змогу визначити ефек-
тивність результатів наукової діяльності в різних
галузях знання, а в поєднанні – здійснити багато-
параметричний аналіз і визначити внесок учених у
розвиток регіональної, вітчизняної і світової науки
[10–12]. Зауважимо, що реферативна база даних
(надалі – РБД) «Україніка наукова» в контексті но-
вих вимог наукового середовища має потенціал до
якісних змін.
Мета статті – проаналізувати наукометричний

потенціал реферативної бази даних «Україніка на-
укова» у контексті її інтеграції з повнотекстовими
ресурсами та сервісами формування наукового
портфоліо.
Аналіз досліджень. Технології організації інте-

лектуальних інформаційних ресурсів розгляда-
ються у працях К. В. Лобузіної [7; 8], Н. Ф. Са-
мохіної [13]; питанням розвитку національної сис-
теми реферування присвячено публікації М. Б. Со-
роки [14], Н. Я. Зайченко [11]; наукометричні засо-
би аналізу наукових досліджень розглядаються у
роботах Л. Й. Костенка [3; 4; 10], А. А. Крючина
[1], Д. В. Ланде [6], М. Ньюмана [18–20],
К. Вагнер [23] тощо. На означене теоретичне
підґрунтя й спираються автори статті.
Результати дослідження. Бази даних рефера-

тивної інформації уможливлюють оперативне оз-
найомлення з результатами наукових досліджень у
визначеній науковій галузі, проведення наукоме-

тричних досліджень з метою визначення напрямів
розвитку науки, місця наукового дослідження та
його конкурентоздатності. Слід зазначити, що су-
часного користувача вже не задовольняє лише ре-
феративна інформація з можливістю подальшого
звернення до повнотекстового видання. Дедалі
більш затребуваними є також можливості визна-
чення пріоритетності наукового дослідження, нау-
кових шкіл, які проводять дослідження у визначе-
ному напрямі, надають наукометричні системи,
побудовані на основі баз даних реферативної
інформації. Нині вже розроблено та широко вико-
ристовуються десятки наукометричних систем, які
вирізняються обсягом даних, методами аналітич-
ної обробки отриманих результатів. Найбільш
відомими є наукометричні платформи Google
Scholar, Web of Science та Scopus [4; 21; 24]. Ос-
новними критеріями під час вибору платформи
консолідації бібліометричних даних виступають
загальнодоступність та обсяг індексованих науко-
вих матеріалів для отримання достовірних (у ста-
тистичному аспекті) результатів. Сьогодні цим
умовам найбільше відповідає бібліометрична
платформа відкритого доступу Google Scholar,
можливості якої дають змогу обробляти майже
весь світовий науковий документний потік за ви-
нятком матеріалів з обмеженим доступом [4]. У
цьому контексті однією з наукометричних систем
повинна стати і наукометрична система на основі
РБД «Україніка наукова».
При створенні наукометричних систем значна

увага повинна приділятися оцінюванню
регіональних досліджень, що мають національне
значення та опубліковані в неангломовних журна-
лах, інших наукових виданнях. У Лейденському
маніфесті для наукометрії, ухваленому на 19-й
Міжнародній конференції «Context Counts:
Pathways to Master Little Big and Date» (3–5 верес-
ня 2014 р., Лейден, Нідерланди) і опублікованому
в журналі «Nature» у квітні 2015 р., визначена не-
обхідність захисту досліджень регіонального /
національного рівня (пункт 3 Маніфесту) [4; 17].
Наукометричні сервіси відзначаються постійним

інноваційним розвитком, постійним удосконален-
ням. Вони передбачають виконання таких
функцій:
• забезпечення інформаційної підтримки науко-

во-дослідницької діяльності;
• інтеграція результатів наукових досліджень у

світові БД науково-технічної інформації (пов-
нотекстові, реферативні, наукового цитування);

• впровадження у практику наукової діяльності
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нових моделей цифрової наукової комунікації;
• моніторинг, аналіз, діагностування рівня види-

мості й впливовості результатів наукових
досліджень наукової установи та її періодичних
видань у світовому науковому інформаційному
просторі;

• визначення груп експертів.
На наш погляд, особливої уваги потребують

підходи до процедури експертизи результатив-
ності дослідницької діяльності. Оцінювання ре-
зультатів роботи наукових установ вимагає вели-
кої кількості експертів, причому важливо, щоб во-
ни мали бездоганну наукову репутацію, щоб їм
довіряли в професійному середовищі. Тому корпус
експертів варто формувати, звертаючись до вче-
них, науково-технічних рад усіх установ, що атес-
туються, з пропозицією надати фахівців (а також
необхідну інформацію про них) із кожного науко-
вого напряму. Порівняльну оцінку результатив-
ності доцільно проводити всередині так званих ре-
ферентних груп наукових організацій, які
потрібно формувати за принципом суміжності га-
лузей їхньої наукової діяльності та типів одержа-
них результатів (фундаментальні дослідження,
технологічні розробки, науково-технічні послуги
тощо) [1; 4].
Реалізація наукометричних сервісів ґрунтується

на використанні загальних методів наукометрії для
вирішення головного завдання: дати об’єктивну
картину розвитку наукового напряму, оцінити його
актуальність, потенційні можливості, закони фор-
мування інформаційних потоків і поширення нау-
кових ідей:
• статистичний метод (метод підрахунку числа

публікацій). Статистичний метод передбачає
використання таких вимірників, як кількість
учених, журналів, кількість публікацій у визна-
чені часові періоди. У цьому методі широко ви-
користовуються часові динамічні залежності і
стаціонарні розподіли. Статистика публікацій,
їх цитування дає змогу виявляти зако-
номірності, темпи розвитку науки, відзначати
несподівані «прориви» [11; 12];

• метод «цитат-індексу», що ґрунтується на
обов’язковості посилань на використану літе-
ратуру в наукових публікаціях. В його основі
лежить наукометричний індикатор «число ци-
тат або посилань». Він складається з декількох
частин. Основну частину індексу становить по-
кажчик посилань, який дає змогу встановити,
хто цитує певну роботу даного автора. Метод
наукового цитування покладено в основу робо-

ти світових бібліометричних систем Web of
Science, Scopus і Google Scholar;

• індекс Хірша, або h-індекс – альтернатива кла-
сичному індексу цитування, яка заснована на
динамічному обрахунку кількості публікацій
автора та числа цитувань цих публікацій, зокре-
ма, за певний часовий проміжок;

• метод контент-аналізу (зведення тексту до об-
меженого набору певних елементів (слів або,
рідше, пропозицій), які потім піддаються підра-
хунку та аналізу);

• тезаурусний метод орієнтований на змістовний
аналіз термінів для відбору серед публікацій
текстів, релевантних запиту. Фахівці з науко-
метрії відзначають, що наукометричні та
бібліометричні методи лексикографічного
аналізу наукової інформації дають змогу фор-
мувати тезауруси, лінгвістичні онтології, виок-
ремлювати найуживаніші терміни, виявляти
тенденції змін у фундаментальній науці через
порівняння терміносистем різних років. За час-
тотними словниками нових слів можна
здійснювати експертне прогнозування розвитку
науки і знаходити оригінальні статті, що заслу-
говують на підвищену увагу [4; 5];

• статистичне дослідження мови наукових
публікацій (сленг-аналіз);

• метод аналізу мереж співавторів та мереж
термінів. Значення феномена співавторства для
інформаційного пошуку полягає в тому, що
продуктивність і співавторство корелюють між
собою. Це дає змогу виокремити ядро
найбільш активних дослідників, котрих, зазви-
чай, не так вже й багато, і велику кількість ав-
торів, які співпрацюють у незначній кількості
статей [7]. Метод аналізу мереж співавторів є
досить ефективним засобом аналізу взаємодії
авторів, які працюють у визначеній науковій га-
лузі, він показує тісну взаємодію дослідників
[1; 6; 18–20; 22; 23].
Той чи інший метод може використовуватися

при вирішенні різних завдань. Наприклад, метод
підрахунку числа публікацій дає можливість
вирішувати завдання розподілу публікацій за нап-
рямами наукових досліджень, країнами і регіона-
ми, мовами тощо.
На сьогодні в Україні вже сформовано декілька

наукових повнотекстових та реферативних баз да-
них, що підтримуються, функціонують у вищих
навчальних закладах, бібліотеках та наукових ус-
тановах. Найбільшою з них є РБД «Україніка нау-
кова», яка функціонує з 1998 р. Серед нових
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ініціатив організації інтелектуальних ресурсів вар-
то виокремити Національний репозиторій ака-
демічних текстів, що ґрунтується на інфраструк-
турі відкритості і покликаний стати інтерактивним
архівом наукової інформації [15] та Відкритий ук-
раїнський індекс цитування (Open Ukrainian
Citation Index; OUCI). Open Ukrainian Citation
Index – це пошукова система і база даних наукових
цитувань, які надходять від усіх видань, котрі ви-
користовують сервіс Cited-by від Crossref та
підтримують Initiative for Open Citations [9].
Загальним недоліком наукових баз даних в Ук-

раїні є неповнота даних. Всі ресурси, включаючи й
вітчизняний сегмент Google Scholar, містять вели-
ку кількість публікацій або метаданих публікацій
науковців з українських установ, проте на даний
момент немає жодного ресурсу, в якому можна бу-
ло б знайти вичерпний список публікацій окремо-
го автора або установи. А ще потрібно врахувати,
що окрім україномовних ресурсів наші вчені звер-
таються і до міжнародних ресурсів, що значно
ускладнює роботу над джерелами для наукових
досліджень.
Розвиток національних наукових ресурсів є

вкрай необхідним як для пошуку наукових
публікацій, так і для оцінки наукових напрямів, на-
уки загалом. На даний момент в Україні прово-
диться реформування наукової галузі. Для якісної
оцінки наукової діяльності в галузі чи в окремій
установі необхідно аналізувати публікації вчених
як у закордонних, так і в українських виданнях, а
також їхні виступи на наукових конференціях.
Постає потреба у створенні єдиного незалежного
наукового ресурсу, котрий може бути трансформо-
ваним та інтегрованим у Національну систему на-
уки України, може містити повну інформацію про
всі наукові установи країни. Саме реферативна ба-
за даних «Україніка наукова» та її об’єднання з
повнотекстовими базами даних наукових
публікацій, базою даних науковців може стати ос-
новою для формування Національної системи нау-
ки України.
У статті Л. А. Дубровіної і К. В. Лобузіної, при-

свяченій перспективам створення національної
системи наукометричної інформації, наголошуєть-
ся на потребі «забезпечення інтеграції матеріалів
національної наукової електронної бібліотеки з
іншими системами наукометричної та наукової
інформації (Google Академія, CrossRef) з Відкри-
тим Українським індексом цитування – Open
Ukrainian Citation Index як найбільш перспектив-
ним проєктом щодо створення національної систе-

ми цитування» [2, с. 8]. На думку науковців, «Ук-
раїнський національний індекс цитування може
створюватися зусиллями міжвідомчого Центру на-
укознавства та інфометричних досліджень (при
НАН України» [2, с. 7].
Розглянемо роль, ресурсний та інструменталь-

ний потенціал РБД «Україніка наукова» у
національній системі наукометричної інформації.
На даний момент реферативна база даних «Ук-
раїніка наукова» містить неповний набір наукомет-
ричних сервісів. У ній не проводяться наукомет-
ричні дослідження з використанням метод «цитат-
індексу»; сервіси на її основі ґрунтуються голов-
ним чином на використанні статистичних методів
аналізу та аналізу на основі мереж термінів і
співавторства. Важливим унаочненням інфор-
маційного масиву РБД, на наше переконання, ста-
ло наведення статистичних даних про галузевий
та видовий розподіл документів у хронологічному
зрізі, що уможливило відстеження динаміки роз-
витку окремих напрямів досліджень.
До РБД «Україніка наукова», що реалізується як

корпоративний проєкт НБУВ із низкою установ,
зокрема, Інститутом проблем реєстрації інфор-
мації НАН України, включено монографії, збірни-
ки наукових праць, матеріали конференцій,
посібники для ЗВО, періодичні та продовжувані
видання галузевих академій наук та ЗВО, авторе-
ферати дисертацій, препринти. З урахуванням
світового досвіду, було досліджено та обґрунтова-
но теоретичні, науково-методичні основи побудо-
ви цілісної системи реферування [10–12; 14]. Го-
ловний принцип побудови – централізована куму-
ляція масивів реферативної інформації із
зовнішніх розподілених ресурсів. Запропоновано
оптимальну модель розподілу робіт між суб’єкта-
ми вітчизняної системи документальних ко-
мунікацій з урахуванням єдиних методологічних
підходів. В оcнову організації реферування покла-
дено принцип заінтересованості індивідуальних і
колективних авторів щодо включення результатів
своїх досягнень, розробок у національний інфор-
маційний ресурс. РБД наповнюється рефератами
вітчизняних наукових публікацій із залученням до
співпраці редакцій наукових часописів і продов-
жуваних видань, видавців періодики, провідних
наукових бібліотек [10]. Упродовж 1998–2020 рр.
до бази даних було включено приблизно 800 тисяч
рефератів.
Тривалий час наповнення реферативної бази да-

них здійснювалося за технологією обробки папе-
рових видань, отримання інформації з сайтів жур-
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налів. Такий підхід був підважений неоднорідним
рівнем видавничої справи і часто призводив до
суттєвої затримки обробки реферативної інфор-
мації та неповного представлення видань у рефе-
ративній базі даних. Паралельно з формуванням
реферативної бази даних Національна бібліотека
України імені В. І. Вернадського почала створюва-
ти повнотекстову базу даних наукових періодич-
них видань України. Формування інформаційного
ресурсу «Наукова періодика України» розпочалося
у 2008 р., воно передбачало передавання до
Бібліотеки засновниками наукових журналів та
збірників наукових праць електронних копій ви-
дань. При цьому НБУВ безоплатно розміщує ці
копії на своєму сайті і забезпечує до них безкош-
товний доступ [13].
У контексті створення інтегрованого бібліотеч-

ного ресурсу та досягнення якіснішої репрезен-
тації вітчизняного наукового доробку доцільним
вважаємо використання при наповненні РБД
інформації з повнотекстових баз даних НБУВ «На-
укова періодика України» (містить наразі майже
2800 назв періодичних видань України) та «Науко-
ва електронна бібліотека» (понад 20 тисяч видань,
серед яких автореферати захищених в Україні ди-
сертацій, монографії, навчальні посібники тощо).
Такий підхід дасть змогу суттєво збільшити опера-
тивність представлення реферативної інформації,
забезпечити повноту надання даних та уникати
їхнього дублювання у рамках бібліотечного інфор-
маційного ресурсу.
Логічним кроком також виглядає подальша

інтеграція реферативних ресурсів з інфор-
маційним порталом НБУВ «Наука України: доступ
до знань», зокрема, сервісом «Науковці України»,
який представляє пошукові профілі вітчизняних
дослідників. Наразі реєстр містить 146,7 тисячі
профілів учених України, в яких зазначено основ-
ну біографічну інформацію, цифрові ідентифіка-
тори науковця, анотований бібліографічний по-
кажчик, наведено мережу співавторів та посилан-
ня на зовнішні наукометричні сервіси. Подальший
розвиток реєстру та досягнення повноти наведеної
в ньому реферативної інформації сприятиме ре-
презентативності наукометричних досліджень за-
собами самого ресурсу.
Ефективному використанню реферативної бази

даних «Україніка наукова» сприятиме вдоскона-
лення пошукових механізмів бази даних та стан-
дартів наукових метаданих, узгоджених з міжна-
родними нормативами обміну науковою інфор-
мацією і науковими цифровими ідентифікаторами

(ORCID, DOI). Зокрема, для інтеграції з міжнарод-
ними науково-інформаційними базами даних не-
обхідно забезпечити обов’язкове наведення кри-
тичних елементів метаданих, таких як автор(и),
назва, анотація, ключові слова англійською мо-
вою. Наразі РБД «Україніка наукова» як складова
інтегрованих електронних ресурсів НБУВ
успішно впроваджує засоби семантичного вебу в
якості технологічної надбудови над масивом аку-
мульованої реферативної інформації. Представле-
ний на сайті бібліотеки науковий пошук
публікацій Веб 3.0 індексує низку повнотекстових
баз даних НБУВ і реалізовує інтелектуальний дос-
туп до зібраних у них джерел наукової інформації.
Створення оновленої диференційованої за галу-

зями знань й інтегрованої в масштабах країни РБД
української наукової літератури з технологією се-
мантичного вебу є актуальним завданням ор-
ганізації інформаційного простору України. Виок-
ремимо основні дії, необхідні для розв’язання
цього завдання:
• узгодження метаданих реферативної інфор-

мації з міжнародними стандартами, науковими
цифровими ідентифікаторами та вимогами се-
мантичного вебу;

• розроблення та запровадження оновленої сис-
теми обміну інформацією з редакціями науко-
вих видань за єдиним форматом;

• розроблення єдиного програмного забезпечен-
ня для інтегрованого розміщення в базі даних
рефератів національних наукових видань для
усіх учасників проєкту;

• наповнення інтегрованої реферативної бази да-
них національних наукових видань за допомо-
гою віддаленого доступу ІПРІ, ННМБУ,
ДНПБУ імені В. О. Сухомлинського тощо.
Висновки. Розвиток, удосконалення рефератив-

ної бази даних повинні здійснюватися у напрямі
нарощування обсягів сучасної реферативної
інформації та поглиблення ретроспективи. Для
здійснення оперативного наповнення рефератив-
ної бази даних «Україніка наукова», максимально-
го забезпечення бази даних рефератами статей у
наукових періодичних виданнях необхідно вико-
ристовувати повнотекстові бази даних НБУВ.
Умови ефективного використання реферативної
бази даних «Україніка наукова» пов’язані зі ство-
ренням ефективного пошукового механізму у ре-
феративній базі даних. Для більш широкого вико-
ристання реферативної бази даних необхідне роз-
роблення наукометричного апарату для
дослідження тенденцій розвитку української нау-
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ки з використанням технології складних мереж.
Постає необхідність створення єдиного незалеж-
ного наукового ресурсу, який може бути трансфор-
мованим та інтегрованим у Національну наукову
інформаційну систему, який міститиме повну
інформацію про всі наукові установи та науковців
країни. Саме реферативна база даних «Україніка
наукова» та її інтеграція із повнотекстовими база-
ми даних наукових публікацій, пошуковими
профілями науковців може стати основою форму-
вання Національної наукової інформаційної систе-
ми, наявність якої в сучасних наукових ко-
мунікаціях виконує стратегічні завдання збере-
ження цифрової наукової спадщини та надання
відкритого доступу до результатів наукових
досліджень, що є ознакою ефективності ор-
ганізації підтримки наукових досліджень, зрілості
дослідницької інфраструктури країни.
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TECHNOLOGY OF FORMING AN ABSTRACT DATABASE «UKRAINIKA SCIENTIFIC»: SCIENTOMETRIC POTENTIAL

The urgency of the problem. Modern scientific e-environment is extremely mobile, information in it should circulate without delay. The logical
consequence of such requirements of the scientific user audience was, on the one hand, the organic combination of abstract and full-text information in
electronic resources of scientific periodicals, and on the other, modern research technologies dictated the need for thorough scientifometric research, the
effectiveness of the results of scientific activities in various fields of knowledge, and in combination – to carry out multi-parameter analysis and
determine the contribution of scientists to the development of regional, domestic and world science. Abstract database «Ukrainika Scientific» in the
context of new requirements of the scientific environment has the potential for qualitative change. The aim of the article is to analyze the scientometric
potential of the abstract database «Ukrainika Scientific» in the context of its integration with full-text resources and services for the formation of a
scientific portfolio. Results. The potential of abstract information in the formation of the Ukrainian National Citation Index and the National Repository
of Academic Texts is considered. The task of transforming the abstract database «Ukrainika Scientific» into a scientometric database is analyzed. The
development of the system of presenting abstract information, the improvement of the abstract database should be carried out in the directions of increasing
the volume of modern abstract information and deepening the retrospective. In order to quickly fill the abstract database «Ukrainika Scientific», to ensure
a more complete filling of the database with abstracts of articles in scientific periodicals, it is advisable to fill the database using a full-text database of
scientific periodicals of Ukraine. Conclusions. Conditions for effective use of the abstract database «Ukrainika Scientific» are associated with the
creation of an effective search engine in the abstract database. For wider use of the abstract database it is necessary to develop a scientometric apparatus
to study trends in Ukrainian science using the technology of complex networks. There is a need to create a single independent scientific resource that can
be transformed and integrated into the National Scientific Information System, which will contain complete information about all scientific institutions
in the country. The abstract database «Ukrainika Scientific» and its integration with full-text databases of scientific publications, a database of scientists
can be the basis for the formation of the National Scientific Information System.

K e y w o r d s: abstract database, data structure standards, full-text database, information retrieval, library electronic resources, metadata,
scientometrics.
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