НАУКОМЕТРІЯ
Для оцінювання результативності наукової діяльності важливе місце відводиться наукометрії –
напряму досліджень, що вивчає когнітивні комунікації в науці за частотою цитувань наукових робіт та
їх авторів.
Наукометрія
— наукова дисципліна, яка вивчає еволюцію науки через
численні вимірювання наукової інформації, такі як
кількість наукових статей, опублікованих в даний період
часу, цитованість і т. д.;
— розділ наукознавства, що займається статистичними
дослідженнями структури та динаміки масивів і потоків
наукової інформації.
Поява наукометрії – наслідок експоненціального зростання науки в середині XX століття, коли було
звернуто увагу на зміну характеру наукових досліджень – науковці змушені витрачати майже 50 %
свого часу на інформаційну діяльність.
В основному завдання наукометрії вирішуються спеціалізованими інститутами та інформаційними
службами, які створюють наукометричні бази даних для дослідження публікаційної активності та
цитованості авторів наукових праць.
Наукометрична база даних
— бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження
цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.
Найбільш авторитетні і повні міжнародні бази даних, спрямовані на вивчення наукової активності країн
(вчених, організацій) за бібліометричними показниками: Web of Science (WoS), Філадельфійського
інституту наукової інформації корпорації Thomson Reuters та Scopus, видаваничої корпорації Elsevier.
Їх данні враховуються в різних міжнародних і національних рейтингових системах.
Міністерством освіти і науки України у вимогах до опублікування результатів дисертацій або
монографії на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ № 1112 від 17.10.2012 р.)
установлено обов’язкові публікації у наукових фахових періодичних виданнях України та інших
держав, які включені до наукометричних міжнародних баз даних.
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