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НАУКОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ
АКТИВНОСТІ У СФЕРІ “LIFE SCIENCES”
У СВІТІ ТА УКРАЇНІ
Резюме. Стаття присвячена дослідженню стану та тенденцій публікаційної активності учених України і провідних країн світу у сфері наук про життя (Life Sciences). За базу досліджень використані дані Web of Science
Core Collection (WoS CC), інформаційно-аналітичні програми Journal Citation Report (JСR) і InCites, а також
класифікатори наукових галузей, розроблені для структурування публікаційного потоку наукових документів
і журналів у цих інформаційних ресурсах – Web of Science Categories і Research Areas. У статті представлено
результати авторського дослідження щодо публікаційних показників науковців України і провідних країн світу за період 2008–2018 рр. у сфері “Life Sciences” за даними міжнародної наукометричної бази даних Web
of Science. Аналіз публікаційної активності в розрізі галузей науки може потенційно свідчити про найбільш
пріоритетні шляхи науково-технічного розвитку країни та про відповідність світовим дослідницьким пріоритетам. Результати такого дослідження можна використовувати при визначенні та коригуванні пріоритетних
напрямів наукових досліджень. Зроблено висновки про зростання показників публікаційної активності наукових робіт у сфері “Life Sciences”. Виявлено тенденцію значного зростання їх кількості і в Україні, але
вітчизняні дослідження представляють не всі напрями “Life Sciences” з-поміж найбільш перспективних для
зарубіжних учених.
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ВСТУП
Як вважають учені, розвинуті країни переходять до формування нової технологічної
бази економічних систем, заснованої на використанні найновіших досягнень біотехнологій,
інформатики та нанотехнологій у сільському
господарстві, медицині, ветеринарії, екології
та інших сферах. Досягнення людства дають
можливості для розв’язання таких головних
проблем, як продовольче забезпечення, якість
охорони здоров’я, порушення навколишнього
середовища і виснаження енергетичних, сировинних та інших ресурсів [1].
Основні світові тенденції і фактори, що визначають перспективи у розвитку міждисциплінарних досліджень соціально-економічного
і гуманітарного спрямувань, пов’язані з цілями і потребами сучасних суспільств, що були
сформульовані ще в 2000 р. (резолюція 55/2)
у Програмі ООН “Цілі розвитку тисячоліття” [2].
До них належать: ліквідація бідності та голоду;
загальна освіта; рівність статей; здоров’я дітей
і матерів; боротьба з ВІЛ/СНІДом; стабільність
навколишнього середовища та глобальне партнерство. Ці самі потреби людства були підтверджені та розширені у 2015 р. у “Програмі сталого розвитку до 2030 р.”, де названо 17 цілей сталого розвитку (ЦCР) [3]: 1. Подолання бідності.
2. Подолання голоду, розвиток сільського гос-

подарства. 3. Міцне здоров’я і благополуччя.
4. Якісна освіта. 5. Гендерна рівність. 6. Чиста
вода та належні санітарні умови. 7. Доступна
та чиста енергія. 8. Гідна праця та економічне
зростання. 9. Промисловість, інновації та інфраструктура. 10. Скорочення нерівності. 11. Сталий розвиток міст і громад. 12. Відповідальне
споживання та виробництво. 13. Пом’якшення
наслідків зміни клімату. 14. Збереження морських ресурсів. 15. Захист і відновлення екосистем суші. 16. Мир, справедливість і сильні інститути. 17. Партнерство заради сталого розвитку.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальним завданням державної науково-технічної та інноваційної політики є прогнозування і коригування пріоритетних напрямів
науково-технічної діяльності. При визначенні
та коригуванні пріоритетних напрямів наукових
досліджень використовують наукометричні методи. Одним із сучасних методів є наукометричний аналіз, який дає можливість за допомогою
міжнародних наукометричних баз виявляти показники пріоритетності наукового напряму (кількість публікацій і цитувань, динаміку публікацій)
та здійснювати порівняльний тематичний аналіз
для дослідження відповідності тематики законодавчо виділених вітчизняних наукових пріоритетів світовим пріоритетним дослідженням.
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У світовій літературі накопичено значний обсяг інформації з вивчення ефективності наукової
діяльності. Але проблема оцінювання результатів наукових досліджень залишається актуальною і потребує постійного вивчення. Особливої
актуальності ця тема набуває останніми роками,
що пов’язано зі значним зростанням соціальної
значущості науки та необхідністю ефективнішого управління науково-технічною діяльністю
в Україні.
Мета роботи — на основі даних БД WoS
дослідити публікаційну активність вітчизняних і
зарубіжних науковців у сфері “Life Sciences” за
напрямами наукових досліджень, визначених
пріоритетними.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розвиток науки в будь-якій країні перебуває
під впливом світових тенденцій у сфері генерації
знань — ключового фактору, що впливає на науково-технічну та інноваційну політику.
Бібліометричні дослідження з використанням міжнародних наукометричних баз даних
проводять зарубіжні та вітчизняні дослідники.
Ці дослідження можна згрупувати за такими напрямами: теорія бібліометричного аналізу [4; 5];
оцінювання публікаційної активності на різних
рівнях (країни та міждержавні порівняння [6-8],
організації [9; 10], галузі науки [11–15]); пріоритетні напрями розвитку науки і техніки [16-18];
стимулювання публікаційної активності [19].
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ХХІ столітті з’явилися нові науки, нові тенденції їх розвитку, відбувся перегляд наукових
пріоритетів. На перший план вийшли науки про
життя (Life Sciences). Термін “Life Sciences”
об’єднує наукові дисципліни, які вивчають живі
організми, процеси, що у них протікають, і їх
взаємні впливи, включаючи біологію, ботаніку,
зоологію, мікробіологію, фізіологію, біохімію
і суміжні дисципліни, аж до соціальних наук.
І хоча центральне місце серед наук про життя
займає біологія, технологічні досягнення у галузі біотехнологій і молекулярної біології привели
до появи різних спеціалізацій і створення великих інноваційних міждисциплінарних проектів.
Розвиток сфери “Life Sciences” сприяє підвищенню рівня і якості життя, оскільки досягнення
у цій сфері використовуються у медицині, сільському господарстві, охороні здоров’я, харчовій
і фармацевтичній промисловостях і в багатьох
інших сферах діяльності людини.
Основні важливі риси сучасного етапу розвитку наукової сфери — це міждисциплінарний підхід на базі синергізму (замість вузької
спеціалізації), повернення до єдиної цілісної
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природи світу та ін., на яких базується концепція NBIC-конвергенції технологій (за першими
буквами галузей: N — нано; B — біо; I — інфо;
C — когно) [20, 21]. Деякі дослідники додають
до цієї абревіатури S (соціо), підкреслюючи при
цьому соціокультурні виміри комплексу конвергенції технологій. Конвергенція — (від лат.
сonvergo — cходження в одній точці) означає не
лише взаємний вплив, а й взаємопроникнення
технологій, коли грані між ними зникають, а цікаві результати виникають саме в межах міждисциплінарної роботи на порубіжжі технологічних галузей [22]. Конвергенція надтехнологій
— сучасна детермінанта розвитку суспільства,
а конвергенція наук і технологій — новий етап
науково-технічного розвитку [23].
Переорієнтація наукових пріоритетів на користь “Life Sciences” відбулася у таких країнах
світу, як США, Велика Британія, Франція, Німеччина та ін. (табл. 1).
Згідно з Законом України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” одним із
шести пріоритетних напрямів розвитку науки
і техніки на період до 2020 р. також визначено
пріоритетний напрям “Науки про життя, нові
технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань”, реалізація якого забезпечується виконанням ДіР за визначеними
пріоритетними тематичними напрямами:
1. Цільові прикладні дослідження з питань
гармонізації системи “людина — світ” та створення новітніх технологій покращення якості
життя;
2. Створення стандартів і технології запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування;
3. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика;
4. Геномні технології у сільському господарстві;
5. Молекулярні біотехнології створення нових організмів і продуктів для сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості;
6. Конструювання та технології створення
нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин і використання наноматеріалів;
7. Технології створення молекулярно-діагностичних систем і терапевтичних засобів,
ферментних та бактеріальних препаратів;
8. Генетична і регенеративна медицина;
9. Імунобіотехнологічні дослідження з розробки вітчизняних профілактичних і діагностичних препаратів для виявлення маркерів інфікування збудниками інфекційних хвороб;
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Таблиця 1
Рейтинг найприбутковіших компаній світу за 2018 р.
Країна

Пріоритетні напрями наукових досліджень

США

Інновації у галузі наук про життя, біології та нейронауці1

Німеччина

Охорона здоров’я, харчування та підвищення добробуту і якості життя,
біотехнології, здоровий спосіб життя; громадська безпека – комплексні системи
та інфраструктури2,3

Франція

“Продовольча безпека та демографічні проблеми”, “Свобода і громадська
безпека”, “Системна біологія і сфери її застосування”, “Людина і культура”,
“Від лабораторії до пацієнта”, “Здоров’я і благополуччя” — охоплює комплекс
наук: біологію, фізіологію, медицину. Дослідження у сфері здоров’я є головним
пріоритетом державної політики4

Фінляндія

“Стійке зростання на основі біоекономіки”, “Стратегія розвитку біоекономіки
Фінляндії”. Тематичні напрями охоплюють охорону здоров’я та рівень життя5

Велика
Британія

До переліку основних соціально-економічних і галузевих пріоритетів входять
науки про життя, “зелена” економіка, медицина, біотехнології, фармацевтика6

Японія

Базові пріоритети науково-технологічного розвитку включають галузі з особливо
високим потенціалом міждисциплінарної і міжгалузевої взаємодії – науки про
життя7

Південна
Корея

“Підвищення якості життя і соціальної довіри” визначено як проблему, котру
необхідно розв’язати корейському суспільству, для чого розробити нові
технології, що можуть підвищити якість життя та соціальну довіру: “Охорона
здоров’я та збільшення тривалості життя” (персоналізовані медикаменти;
біочіпи для діагностики; стовбурові клітини; робототехнології в охороні
здоров’я); “Чисте і комфортне довкілля” (енергоефективні будівлі та ін.);
“Безпека суспільства” (прогнозування та реагування на соціальні катастрофи,
ядерна безпека, зменшення ризику природних лих; вдосконалення і безпека
продовольства)8

Китай

Пріоритетні напрями – неврологія, генетичні дослідження. Пріоритетними
науковими проектами визначено: “Дослідження мозку”; “Застосування генетики
(генної науки)”. Серед них: “Профілактика і лікування масових захворювань”;
“Розробка інноваційних ліків”; “Генетично-модифіковані організми”9

Канада

“Навколишнє середовище та сільське господарство” (біотехнологія,
аквакультура, харчі та харчові системи). “Здоров’я і біологічні науки” (неврологія
та психічне здоров’я, регенеративна медицина, здоров’я у похилому віці,
біомедична техніка та медичні технології)10
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Рис. 1. Динаміка кількості публікацій, які відносяться до сфери “Life
Sciences”
Джерело: http://wcs.webofknowledge.com.
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10. Технології забезпечення донорства
крові в Україні та підвищення її якості;
11. Проблеми впливу на людський організм
випромінювання різних
частотних діапазонів
та захисту населення
і військовослужбовців
від нелетальних видів
зброї;
12. Н а й в а ж л и в і ш і
проблеми у сфері цивільного захисту.
Загальна кількість
публікацій за 2008–
2018 рр. (станом на
жовтень 2018 р.) становила 111327 од. Динаміка кількості публікацій
за напрямами наукових
досліджень сфери “Life
Sciences” свідчить про
зростаючу тенденцію
(рис. 1).
Дослідження кількості публікацій за напрямами наукових досліджень
сфери “Life Sciences” за
країнами виявило, що до
п’ятірки лідерів увійшли:
США — 28,33%, Китай
— 9,32%, Велика Британія — 8,66%, Німеччина
— 6,81%, Бразилія —
6,74%, Франція — 5,26%,
Японія — 4,97% та Канада — 4,59% (рис. 2).
Кількість українських
публікацій за цей період становить 612 од.
(або 0,55% від загальної кількості публікацій
у сфері наук про життя
за 2008–2018 рр.). За
цим показником Україна
займає 43 місце серед
усіх країн (204 країни),
що мають публікації у
цій сфері. За період
2008–2018 рр. кількість
українських публікацій
за напрямами наукових
досліджень сфери “Life
Sciences” має зростаючу
тенденцію (рис. 3).
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БД WoS дає змогу аналізувати публікації як
за напрямами наукових досліджень, використовуючи дворівневий класифікатор Research Area
(налічує 152 напрями), так і за категоріями — за
допомогою однорівневого класифікатора Web of
Science Categories, який налічує 249 категорій
(класифікуються журнали, а не окремі статті).
Категорії Research Areas можуть як збігатися
з категоріями Web of Science Categories, так і
об’єднувати кілька рубрик [24].
LIFE SCIENCES, всього
Mathematical computational biology
Environmental sciences ecology
Biochemistry molecular biology
Evolutionary biology
Agriculture
Cell biology
Radiology nuclear medicine medical imaging
Physiology
Biophysics
Research experimental medicine
Zoology
Computer science
Mathematics
Anthropology
Engineering
Veterinary sciences
Behavioral sciences
Microscopy
Geology
Anatomy morphology
Oncology
Astronomy astrophysics
Nuclear science technology
Інші

За класифікатором Research Area найбільший рівень охоплення публікаціями мають
такі напрями наукових досліджень “Life Sciences”: математична вимірювальна біологія (mathematical computational biology) — 13,29%, екологічні науки, екологія (environmental sciences
ecology) — 10,66%, біохімія, молекулярна біологія (biochemistry molecular biology) — 9,30%
та еволюційна біологія (evolutionary biology) —
7,12% (рис. 4, табл. 2).
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10354
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4450
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3954
3569
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2766
2374
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1682
1525
1522
1359
1203
8637
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Рис. 4. Напрями наукових досліджень, що відносяться до “Life Sciences” і мали найбільший внесок у розвиток цієї сфери
Таблиця 2
Публікації у сфері “Life Sciences” за напрямами наукових досліджень
Кількість публікацій
за 2008–2018 рр.

Частка публікацій за напрямом
від загальної кількості, %

111327

100

Mathematical computational biology

14798

13,292

Environmental sciences ecology

11870

10,662

Biochemistry molecular biology

10354

9,301

Напрями наукових досліджень

Life sciences, усього

Evolutionary biology

7923

7,117

Agriculture

6058

5,442

Cell biology

5752

5,167

Radiology nuclear medicine medical
imaging

4450

3,997

Physiology

4318

3,879
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Продовження табл. 2
Напрями наукових досліджень

Biophysics

Кількість публікацій
за 2008–2018 рр.

Частка публікацій за напрямом
від загальної кількості, %

4254

3,821

Research experimental medicine

3954

3,552

Zoology

3569

3,206

Computer science

3113

2,796

Mathematics

2766

2,485

Anthropology

2374

2,132

Engineering

2302

2,068

Veterinary sciences

2191

1,968

Behavioral sciences

1881

1,69

Microscopy

1850

1,662

Geology

1682

1,511

Anatomy morphology

1525

1,37

Oncology

1522

1,367

Astronomy astrophysics

1359

1,221

Nuclear science technology

1203

1,081

Education educational research

1012

0,909

Electrochemistry

967

0,869

Public environmental occupational
health

826

0,742

Paleontology

678

0,609

Marine freshwater biology

601

0,54

Biodiversity conservation

591

0,531

Biotechnology applied microbiology

391

0,351

Neurosciences neurology

359

0,322

Genetics heredity

349

0,313

Entomology

340

0,305

Pathology

311

0,279

History philosophy of science

270

0,243

Respiratory system

230

0,207

Ophthalmology

228

0,205

Immunology

169

0,152

Science technology other topics

140

0,126

Plant sciences

111

0,1

Infectious diseases

88

0,079

Microbiology

86

0,077

Physical geography

77

0,069

Psychology

67

0,06

Dentistry oral surgery medicine

64

0,057

Social sciences other topics

59

0,053

Government law

46

0,041

Religion

46

0,041

Sociology

46

0,041
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Закінчення табл. 2
Напрями наукових досліджень

Кількість публікацій
за 2008–2018 рр.

Частка публікацій за напрямом
від загальної кількості, %

42
36
30
30
30
26
24
22
21
20
19
19
18
17

0,038
0,032
0,027
0,027
0,027
0,023
0,022
0,02
0,019
0,018
0,017
0,017
0,016
0,015

Medical ethics
Architecture
Art
Linguistics
Pediatrics
Oceanography
Philosophy
Virology
Toxicology
Hematology
Archaeology
Urology nephrology
Allergy
Water resources
Imaging science photographic
technology
Cardiovascular system cardiology
Endocrinology metabolism
Materials science
Social issues
Reproductive biology
Developmental biology
Audiology speech language pathology
General internal medicine
Chemistry
Geochemistry geophysics

16

0,014

14
14
13
13
12
10
9
9
8
7

0,013
0,013
0,012
0,012
0,011
0,009
0,008
0,008
0,007
0,006

Spectroscopy

6

0,005

Розподіл публікацій українських науковців
за тематикою сфери “Life Sciences” наведено
у табл. 3.
Аналіз наукових публікацій у сфері “Life
Sciences” за допомогою дослідницьких фронтів
— сукупності високоцитованих публікацій (топпублікацій), які формуються за допомогою інстру-

менту Essential Science Indicators (ESI) БД WoS,
виявив, що до найбільш перспективних відносяться дослідження за такими напрямами: клінічна
медицина; біологія/біохімія; соціальні науки; науки
про рослини і тварин; навколишнє середовище і
екологія; молекулярна біологія і генетика та неврологія (нейронауки та поведінкові науки) (табл. 4).

Таблиця 3
Українські публікації у сфері “Life Sciences” за напрямами наукових досліджень
Напрями наукових досліджень

Life sciences, усього
Biophysics
Physiology
Radiology nuclear medicine medical
imaging
Mathematical computational biology

Кількість публікацій
за 2008–2018 рр.

Частка публікацій за напрямом
від загальної кількості, %

612
34
29

100
5,546
4,731

29

4,731

16

2,610
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Закінчення табл. 3
Напрями наукових досліджень

Кількість публікацій
за 2008–2018 рр.

Частка публікацій за напрямом
від загальної кількості, %

14

2,284

Biochemistry molecular biology
Electrochemistry

11

1,794

Environmental sciences ecology

11

1,794

Nuclear science technology

11

1,794

Computer science

9

1,468

Astronomy astrophysics

7

1,142

Geology

5

0,816

Anatomy morphology

4

0,653

Engineering

4

0,653

Microscopy

4

0,653

Paleontology

4

0,653

Science technology other topics

4

0,653

Anthropology

3

0,489

Oncology

3

0,489

Zoology

3

0,489

Biodiversity conservation

2

0,326

Cell biology

2

0,326

Evolutionary biology

2

0,326

Genetics heredity

2

0,326

Behavioral sciences

1

0,163

Education educational research

1

0,163

Research experimental medicine

1

0,163

ВИСНОВКИ
Світовий досвід ідентифікації пріоритетних
науково-технологічних напрямів показує їх схожість у багатьох країнах, навіть із різним рівнем
індустріального розвитку.
Аналіз публікаційної активності в розрізі
галузей науки може потенційно свідчити про
найбільш пріоритетні шляхи науково-технічного розвитку країни та про відповідність світовим дослідницьким пріоритетам. Результати
такого дослідження можна використовувати
при визначенні та коригуванні пріоритетних напрямів наукових досліджень. Аналіз показників
публікаційної активності наукових робіт у сфері
“Life Sciences” виявив тенденцію зростання їх
кількості, зокрема і в Україні, хоча вітчизняні
дослідження охоплюють не всі напрями “Life
Sciences” і представляють лише 0,55% від загальної кількості публікацій у сфері наук про
життя за десять років (2008–2018 рр.).
Основними рушійними силами розвитку напрямів наукових досліджень сфери “Life
Sciences” у майбутньому будуть: старіння насе-

30

лення; зростання кількості хвороб обміну речовин; патології мозку; необхідність забезпечення
продовольчої, сировинної, медичної та екологічної безпеки країни, збереження її ресурсного
потенціалу; збільшення тривалості життя; підтримка здорового генофонду нації та інші.
Серед загроз, на які вчені мають дати відповідь, також відзначають: високу смертність від
серцево-судинних і онкологічних захворювань;
недостатню ефективність існуючих заходів щодо
запобігання інфекційним захворюванням; неефективну систему реабілітації; високу вартість
лікарської терапії соціально значущих захворювань; критичне відставання науково-дослідної
та виробничо-технологічної бази біотехнологій;
недостатні інвестиції бізнесу в розвиток біотехнологічних виробництв.
Запит на нову якість життя, який формується
у світі, вимагає створення методів діагностики і
лікування, заснованих на принципах персоніфікованої медицини, неінвазивних надійних експрестехнологій моніторингу в домашніх умовах, дистанційних методів отримання медичних послуг,
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що характеризуються профілактичною спрямованістю, безпекою і високою ефективністю.

12.
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V.M. YEVTUSHENKO, Senior Research

SCIENTOMETRIC ANALYSIS ACTIVITY IN THE PUBLICATION “LIFE SCIENCES” IN THE WORLD
AND IN UKRAINE
Abstract. The article is devoted to the study of the state and trends of the publishing activity of Ukrainian scientists and leading countries in the field of life sciences (“Life sciences”). The Web of Science Core Collection (WoS
CC), Journal Citation Report (JSR) and InCites, as well as classifications of scientific fields designed to structure
the publication flow of scientific papers and journals in these information resources, are used for the research
base – Web of Science Categories and Research Areas. The article presents the results of the author's research
on the publication indices of scientists of Ukraine and the leading countries of the world for the period 2008-2018
in the field of “Life Sciences” according to the international science-computer database of Web of Science. Conclusions about the growth of indicators of publication activity of scientific works in the field of “Life Sciences” are
made. The tendency of a significant increase in their number in Ukraine has been revealed, but domestic studies
do not represent all the areas of “Life Sciences” most popular in foreign scientists.
Keywords: scientific sphere, global science, publication activity, bibliometric analysis, disciplinary structure of
science, international bibliometric databases.
В. М. ЕВТУШЕНКО, с.н.с.

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ “LIFE SCIENCES”
В МИРЕ И УКРАИНЕ
Резюме. Статья посвящена исследованию состояния и тенденций публикационной активности ученых
Украины и ведущих стран мира в сфере наук о жизни (“Life sciences”). В качестве базы исследований использованы данные Web of Science Core Collection (WoS CC), информационно-аналитические программы
Journal Citation Report (JСR) и InCites, а также классификаторы научных отраслей, разработанные для структурирования публикационного потока научных документов и журналов в этих информационных ресурсах
– Web of Science Categories и Research Areas. В статье представлены результаты авторского исследования
публикационных показателей ученых Украины и ведущих стран мира за период 2008–2018 гг. в сфере “Life
Sciences” по данным международной наукометрической базы данных Web of Science. Сделаны выводы о
росте показателей публикационной активности научных работ в области “Life Sciences”. Выявлена тенденция значительного роста их количества и в Украине, но отечественные исследования представляют не все
направления “Life Sciences” из наиболее перспективных для зарубежных ученых.
Ключевые слова: научная сфера, глобальная наука, публикационная активность, библиометрический анализ, дисциплинарная структура науки, международные библиометрические базы данных.
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