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Проект
Заходи щодо активізації науково-видавничої діяльності 

професорсько-викладацького складу ОНЕУу наукометричних базах

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи 
проф. Ковальова А.І., вчена рада зазначає, що протягом останнього року 
наукову діяльність університету було організовано відповідно до 
європейського вектора економічного розвитку України, а також вимог Закону 
України «Про Вищу освіту».

Відповідно до наказу № 166 від 24.11.2014 р. «Про реєстрацію вчених 
ОНЕУ в міжнародних наукометричних базах даних» кафедри протягом 
2016 р. продовжували роботу з реєстрації та наповнення індивідуальних 
профілів науковців у міжнародних наукометричних та реферативних базах 
даних Web of Science, Google Scholar, Глобальному реєстрі науковців ORCID.

У грудні 2015 р. бібліотекою ОНЕУ було створено профіль 
університету в реферативній базі Google Scholar та зареєстровано в проекті 
«Бібліометрика української науки» в розділі «Аналітика» — рейтинг наукових 
колективів (станом на 29.11.2016 р. індекс Гірша ОНЕУ -  34). В 
реферативній базі Google Scholar та проекті «Бібліометрика української 
науки» зареєстровано профілі всіх 24 кафедр ОНЕУ. В проекті 
«Бібліометрика української науки» наразі представлено 247 викладачів 
ОНЕУ. В подальшому робота з оновлення даних буде постійно 
здійснюватися бібліотекою університету.

З метою інформування науковців ОНЕУ про наукові журнали світу та 
України, які індексуються в наукометричних базах даних Web of Science та 
Scopus, посилання на оновлені переліки наукових видань розмішуються на 
сайті ОНЕУ, в розділі «Наукова робота».

Відповідно до плану видання ОНЕУ на 2016 рік за звітний період було 
видано 3 україномовні випуски збірника наукових праць «Вісник соціально- 
економічних досліджень» та 1 англомовний випуск збірника. «Вісник 
соціально-економічних досліджень» індексується в таких наукометричних 
базах даних, архівах та каталогах: Index Copernicus International (ICV 2015: 
45,28), Google Scholar, електронному архіві Національної бібліотеки ім. В.І. 
Вернадського та електронному репозитарії ОНЕУ. Науковий вісник ОНЕУ 
наразі індексується в таких наукометричних базах даних, архівах та 
каталогах: індекс наукового цитування (РІНЦ), базі GoogleScholar, Польській 
науковій бібліографіці, SocialScienceOpen Access Repository, Всеросійській 
базі повнотекстових наукових публікацій «Порталус», електронному 
репозитарії ОНЕУ.

Станом на кінець листопада 2016 р. «Вісник соціально-економічних 
досліджень» посідає 62 місце серед майже 400 наукових періодичних видань 
України в рейтигу проекту «Бібліометрика української науки» за даними 
Google Scholar, а Науковий вісник ОНЕУ посідає 253 місце.



Разом з тим, вчена рада зазначає наявність певних недоліків в 
організації науково-видавничої діяльності професорсько-викладацького 
складу ОНЕУ, а саме:

- не всі викладачі кафедр університету мають профілі в проекті 
«Бібліометрика української науки»;

- профілі кафедр та викладачів у реферативних базах даних та реєстрі 
науковців оновлюються несистематично;

- необхідно збільшити кількість публікацій викладачів університету у 
виданнях, які індексуються в престижних міжнародних наукометричних та 
реферативних базах даних;

- не досить активно поповнюється науковими працями професорсько- 
викладацького складу депозитарій ОНЕУ.

З метою активізації науково-видавничої діяльності професорсько- 
викладацького складу ОНЕУ у наукометричних базах

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Завідувачам кафедр перевірити наявність у проекті 

«Бібліометріка української науки» зареєстрованих у базі Google Scholar 
викладачів кафедри (http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php). За умови 
відсутності в проекті окремих викладачів необхідно надіслати до бібліотеки 
ОНЕУ посилання на їх профілі в базі Google Scholar. Усю доповнену 
інформацію, а також зміни протягом навчального року необхідно надсилати 
до бібліотеки ОНЕУ на електронну пошту lib bibliogr@,oneu. edu.ua.

Відповідальні: проректор з наукової роботи Ковальов А.І., начальник 
НДЧ Карпов В.А., завідувачі кафедр

Термін: До 01.02.2017 р.
2. Оновити профілі кафедр та науковців у міжнародній 

реферативній базі даних Google Scholar, Глобальному реєстрі науковців 
ORCID та наукометричній базі Web of Science, наповнити їх повним 
переліком публікацій усіх викладачів.

Відповідальні: проректор з наукової роботи Ковальов А.І., директор 
бібліотеки Іваницька Т.П., завідувачі кафедр.

Термін: До 01.02.2017 р.
3. Активізувати публікаційну активність науковців ОНЕУ у 

виданнях, які індексуються в престижних міжнародних наукометричних та 
реферативних базах даних Scopus, RePEc, Google Scholar, Index Copernicus, 
РІНЦ тощо. Щосеместрово заслуховувати на засіданнях кафедр інформацію 
про результати публікації викладачів в міжнародних наукометричних та 
реферативних базах даних.

Відповідальні: проректор з наукової роботи Ковальов А.І., начальник 
НДЧ Карпов В.А., завідувачі кафедр.

Термін: щосеместрово, відповідно до плану засідань кафедр
4. Продовжити розміщення наукових праць у репозитарії ОНЕУ та 

міжнародних репозитаріях та директоріях відкритого доступу. Бібліотеці

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php


щосеметрово надавати на кафедри інформацію щодо розміщення публікацій 
виклачаів у репозитарії ОНЕУ.

Відповідальні: проректор з наукової роботи Ковальов А.І., начальник 
НДЧ Карпов В.А., директор бібліотеки Іваницька Т.П., завідувачі кафедр.

Термін: щосеметрово
5. Продовжити роботу щодо приєднання наукових видань ОНЕУ до 

проекту «Наукова періодика України» (Національна науково-освітня мережа 
«УРАН»), міжнародних наукометричних та реферативних баз даних, 
репозитаріїв та директорій відкритого доступу

Відповідальні: проректор з наукової роботи Ковальов А.І., начальник 
НДЧ Карпов В.А., науково-редакційний відділ.

Термін: протягом року
6. Продовжити роботу щодо формування електронної бази даних 

ОНЕУ про індивідуальні профілі та ідентифікатори науковців у міжнародних 
базах даних Web of Science, Scopus, Google Scholar, Глобальному реєстрі 
науковців ORCID та ін.

Відповідальні: проректор з наукової роботи Ковальов А.І., начальник 
НДЧ Карпов В.А., директор бібліотеки Іваницька Т.П., завідувачі кафедр.

Термін: протягом року
7. Контроль за виконанням рішення вченої ради покласти на 

проректора з наукової роботи Ковальова А.І.

ГОЛОВА РАДИ ЗВЄРЯКОВ М.І.

Проект рішення підготував 
проректор з наукової роботи


