
Про роботу наукової бібліотеки Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого з питань наукометрії 
 

Для прискорення процесу переходу НЮУ ім. Ярослава Мудрого до 

міжнародних критеріїв оцінювання праць вчених та удосконалення 

механізму наукометричного аналізу діяльності науковців зроблено певні 

кроки, передусім це стосується забезпечення ефективності представлення 

науковців університету в рейтингу наукометричних систем.  

У структурі наукової бібліотеки на базі відділу кодифікації сформовано 

сектор наукометричного аналізу, який увійшов до відділу інформаційних 

технологій та комп'ютерного забезпечення і покликаний функціонально 

забезпечувати збір, обробку наукометричної інформації, формування, 

ведення бази даних наукових публікацій професорсько-викладацького складу 

і наукових кадрів університету. Метою діяльності сектору є – прискорення 

інтеграції вузівської науки до національних (Український індекс наукового 

цитування) та міжнародних (SCOPUS, IndexCopernicus, РИНЦ) 

наукометричних систем цитування. 

Питання системи наукового цитування та поширення результатів 

наукових досліджень, наукометричні показники вченого (як їх підвищити; 

профіль науковця в Scopus; Міжнародний реєстр учених ORCID 

(вимовляється Оркід)), університетський репозитарій як засіб інтеграції 

наукових здобутків учених у світові Інтернет-комунікації тощо стали 

трендовими у науково-дослідній та бібліографічній діяльності.  

Кафедри університету за допомогою наукової бібліотеки створили 

власні уніфіковані ідентифікатори ученого ORCID. На сьогодні 

647 науковців отримали цифровий ідентифікатор ORCID. Реєстрація вчених 

в Міжнародному реєстрі ORCID дозволяє зібрати публікації окремого 

науковця в єдиному профілі, ідентифікувати їх у міжнародних 

наукометричних базах, таким чином підвищити вірогідність збільшення 

цитуваннь статей ученого з посиланням на відповідні журнали.  



З питань реєстрації та створення облікового запису (профілю) вченого 

в науковій пошуковій системі Google Scholar (Google Академія) на сайті 

наукової бібліотеки університету представлено відповідні рекомендації. На 

платформі Google Scholar 217 викладачів і професорів університету 

сформували свої бібліометричні профілі. Співробітники наукової бібліотеки 

проводили консультації з питань створення таких профілів та відображенню 

їх в Інформаційно-аналітичній системі "Бібліометрика української науки" на 

сайті Центру досліджень соціальних комунікацій Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. Вищезазначені процеси дозволять 

отримувати дані про кількісні бібліометричні показники вчених і науково-

викладацьких колективів, установ у провідних наукометричних системах та 

експертні оцінювання результативності наукової діяльності (рейтинг за 

даними Google Scholar). 

З метою підготовки внутрішньовузівських видань до входження в 

Інформаційно-аналітичну систему "Бібліометрика української науки" та 

рейтингування періодичних видань створено профілі наукового збірника 

«Проблеми законності» (відображено 1284 документів та 1177 цитувань) та 

журналу «Теорія і практика правознавства» (397 документів та 

41 цитування).  

За результатами проведення даної роботи журнал «Проблеми 

законності» по індексу цитування увійшов до Топ 100 наукових періодичних 

видань України (71 місце) та займає 46 позицію з 151 у рейтингу «Періодичні 

видання, що мають бібліометричні профілі».  

Проведена також діяльність з перевірки представлення журналу 

«Проблеми законності» в базі даних (БД) «Наукова періодика України» 

Національної бібліотеки ім. Вернадського. Підготовлено та передано для 

розміщення у БД відсутні випуски видання, починаючи з 2008 р. Всі видання 

індексуються Google Scholar. 

Крім того, бібліотека проводить моніторинг вже створених профілів 

науковців у Google Scholar на предмет достовірності даних та авторства 



представленої інформації з метою ліквідування помилок. За результатами 

такого аналізу кафедрам надані рекомендації по редагуванню профілів 

науковців, що надасть можливість уточнити показник цитування – індекс 

Хірша.  

Для зібрання, акумуляції та отримання оперативної, достовірної 

інформації про науковий і педагогічний потенціал ученого бібліотекою 

створюється бібліотечна електронна картотека «Праці вчених університету» 

та заносяться до службової бази «Індивідуальні автори» бібліотечної системи 

«Ірбіс» ідентифікатори ORCID і адреси бібліометричних профілів Google 

Scholar науковців університету. 

Вивчено питання та підготовлено необхідні документи для 

приєднання університету до Асоціації користувачів Української науково-

освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН». Метою створення і діяльності 

Асоціації є координація дій та об‘єднання зусиль членів Асоціації для 

сприяння розвитку, використанню єдиної національної науково-освітньої 

телекомунікаційної мережі України, підвищення рівня освіти та науки, 

розвитку засад інформаційного суспільства, повноправного входження 

України в глобальний інформаційний простір і представництва інтересів 

членів Асоціації в органах державної влади, а також в українських та 

міжнародних організаціях. Перевагою членства в Асоціації «УРАН» є 

можливість участі у багатьох проектах:  

1) «Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse 

Scopus» – проект моніторингу суб'єктів наукової діяльності України за 

даними наукометричної платформи SciVerse Scopus. Проект зарекомендував 

себе як достовірне, публічне і неупереджене джерело науково-інформаційної 

аналітики. Основні задачі проекту – створення і підтримка баз даних: 

«Рейтинги суб'єктів наукової діяльності (установ та окремих працівників 

наукових установ) України» та «Наукові журнали України у SciVerse 

Scopus». 



2) «Український індекс наукового цитування» – це технологічний 

комплекс для забезпечення моніторингу суб'єктів наукової діяльності 

України. Призначення системи – забезпечення збору, обробки та надання 

доступу до даних щодо показників активності індивідуальних та колективних 

суб'єктів наукової діяльності України за даними низки наукометричних баз 

даних. 

3) «Наукова періодики України» – це загальнодержавна 

технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS). Співпраця 

проекту з провідними міжнародними агрегаторами науково-інформаційних 

ресурсів, національними та академічними бібліотеками світу дозволяє 

спростити для видавців-учасників процеси входження їх наукових видань у 

престижні реферативні бази даних, міжнародні каталоги та системи пошуку. 

Сьогодні вирішальним є виконання технологічних питань щодо 

переведення всіх університетських видань на видавничу систему Open 

Journal Systems (Відкриті журнальні системи), яка призначена для створення 

електронних журналів, розміщення їх у національній науково-видавничій 

інфраструктурі «Наукова періодика України» та входження електронних 

журналів внутрішньоуніверситетського виробництва в Український індекс 

наукового цитування. 
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