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Вимірювання продуктивності 

(метрики на основі кількості 

публікацій) 



Кількість публікацій 

За типами публікацій: статті у 

рецензованих журналах, книги та 

розділи книг, дисертації, 

матеріали конференцій. 

 



Кількість публікацій 

Співвідношення публікацій 

типу Article (публікація 

результатів оригінальних 

досліджень) до Review 

(вичерпне резюме 

опублікованих з певної 

теми досліджень) 



Кількість публікацій 

Кількість публікацій у 

співвідношенні до наукової 

кар’єри (вік науковців, час 

старту у кар’єрі, періоди 

зниження активності)  



Кількість публікацій 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0004048  

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0004048


Статус автора 

Одноосібні публікації 

Перший чи останній автор у 

колективній публікації (в 

академічній традиції 

прийнято вважати, що в цих 

позиціях стоять ті автори, 

що здійснили більший 

внесок). 



Місце публікації 

Рецензовані журнали 

Журнали, індексовані у базах даних 

Різноманітність назв журналів  

Чи належать назви журналів до однією чи різних 

предметних рубрик? (інтердисциплінарність чи вузька 

ніша) 



Вимірювання впливу 

(метрики на основі кількості цитувань) 



Кількість цитувань 

Загальна кількість цитувань 

Кількість цитувань на 1 публікацію (в середньому) 

Кількість цитувань за типами документів 

К-сть цитувань у оглядах 

Співвідношення цитованих документів до нецитованих 

 



Кількість цитувань 

У яких журналах цитують 

Автори із яких країн/інституцій цитують  

Якими мовами цитують 

 



Самоцитування 

% самоцитувань 

 



Аналіз цитованості вченої Ольги Броварець за БД Scopus (із врахуванням 
самоцитування) 
Цитувань всього – 954 
H-index - 22 



Аналіз цитованості вченої Ольги Броварець за БД Scopus (без врахуванням самоцитування) 
Цитувань всього – 386  
H-index - 12  
% самоцитувань – 60 % 



К-сть цитувань залежать від 

Віку публікації 

Галузі та традиції цитувань у ній 

Бази даних, за якою вони обраховуються 

 

 



https://www.scopus.com/sourceid/26651   https://www.scopus.com/sourceid/23340  

https://www.scopus.com/sourceid/26651
https://www.scopus.com/sourceid/23340


Галузь: 
гуманітарні 
науки 
(історія); 
27 
найменувань 
у переліку літ-
ри 



Галузь: 
математика; 
16 
найменувань у 
переліку літ-ри 

DOI: 10.3842/SIGMA.2013.077 



Галузь: фізика; 
181 
найменування у 
переліку літ-ри 

DOI: 10.1103/RevModPhys.87.1483  



h-index 

●h-індекс ученого, який 

опублікував N статей, 

дорівнює h, якщо: 

○h його статей одержали 

не менше h цитувань 

○решта N–h його статей -  

не більше h цитувань 

 

 



h-index 

Метрика, що вимірює загальний вплив публікацій 

автора за його наукову кар’єру 

Залежить від довжини кар’єри (дискримінує молодих 

авторів) 

Не зменшується, не враховує типів публікацій, не 

може використовуватися для прогнозування, не 

враховує статус авторства (публікації у великих 

колабораціях). 



m-index 

m-index = h/n 

h - h-index 

n - к-сть років від початку 

наукової кар’єри (першої 

публікації) 

 

 



g-index 

Для даної безлічі статей , 

відсортованих в порядку 

зменшення кількості цитувань 

, які отримали ці статті , G-

index це найбільше число , 

таке що g найбільш цитованих 

статей отримали ( сумарно ) 

не менше g2 цитувань. 

 



Інші індекси 

hi-5 - h-індекс за 5-річний період 

Carbon_h - із врахування віку автора 

Profit index (p-inex) - врахування внеску співаторів 

v-index - обраховує показник із врахуванням часу, який дослідник може 

витрати на проведення наукових досліджень (наприклад, лікарі, що можуть 

витрачати на клінічні дослідження до 50% часу). 



Інші індекси 

Число Ердеша:-) 





Авторські профілі та унікальні 

ідентифікатори науковців 



Scopus Author ID 



ResearcherID 

http://www.researcherid.com  

http://www.researcherid.com/


Google Scholar 



- Реєстр унікальних 
ідентифікаторів вчених 

- Дозволяє поєднати різні 
профілі та ідентифікатори 

- Інтегрується з багатьма 
сервісами, базами даних, 
репозитаріями тощо 

 

 

ORCID (Open Researcher and 
Contributor ID) 

http://orcid.org  
 

http://orcid.org/


ORCID 

Інші ідентифікатори уже передбачають 
можливість синхронізації із ORCID.  

Двостороннє відображення 
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