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БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ ЖУРНАЛІВ 
У ЗАРУБІЖНОМУ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВІ

Розглянуто зарубіжні публікації щодо застосування бібліометричних ме-
тодів для аналізу періодики бібліотекознавчого профілю. Виокремлено 
декілька груп. Перша група — публікації, у яких висвітлено вплив журна-
лу на основі імпакт-фактора та рівень просування професійних журналів у 
міжнародних комунікаціях. У другій групі на основі контент-аналізу визна-
чено тематичний зміст журналів. Третя група публікацій характеризується 
застосуванням методів бібліометрії для вивчення бібліотекознавчих жур-
налів відкритого доступу. У четвертій подані дослідження, спрямовані на 
ранжування журналів із залученням експертної оцінки.
Ключові слова: бібліотекознавча періодика, бібліометричний аналіз, 
імпакт-фактор, цитування, ранжування фахової періодики, контент-аналіз, 
зарубіжне бібліотекознавство.
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БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЖУРНАЛОВ В ЗАРУБЕЖНОМ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИИ

Рассмотрены зарубежные публикации по применению библиометри-
ческих методов для анализа периодики библиотековедческого профи-
ля. Выделены несколько групп. К первой группе отнесены публикации, в 
которых описано влияние журнала на основе импакт-фактора и уровень 
использования профессиональных журналов в международных ком-
муникациях. Во второй группе на основе контент-анализа определено 
тематическое содержание журналов. Третья группа публикаций харак-
теризуется применением методов библиометрии для изучения библио-
тековедческих журналов открытого доступа. В четвертой поданы ис-
следования, направленные на ранжирование журналов с привлечением 
экспертной оценки.
Ключевые слова: библиотековедческая периодика, библиометрический 
анализ, импакт-фактор, цитирование, ранжирование профессиональной 
периодики, контент-анализ, зарубежное библиотековедение.
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THE BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF LIBRARY 
AND INFORMATION SCIENCE JOURNALS 
IN THE INTERNATIONAL LIBRARY SCIENCE
The aim of the paper is to study and generalize the bibliometric studies of foreign 
Library and Information Science journals in the international library science.
Research methodology. Major foreign publications on the subject have been 
reviewed, analyzed and systematized.
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Results. The analysis of foreign Library and Information Science research 
works of Ukrainian scientists showed that Ukrainian authors mainly focus 
their attention on studying national Library and Information Science journals. 
The analysis of foreign studies on bibliometric analysis of foreign Library 
and Information Science journals allowed grouping the analyzed studies in 
four groups according to their focus of conducting the research. The first 
group is characterized by indexing Library and Information Science journals 
in scientometric databases, analyzing their impact factor as a factor of their 
impact on professional communication. The second group of the studied 
literature is connected to the methodology of conducting the content analysis 
of Library and Information Science journals, especially with the focus of their 
thematic content as understanding the thematic content allows to reveal the 
tendencies and strategies of Library Science development in different countries 
and worldwide. The third group is characterized by studying open access Library 
and Information Science journals. The fourth group is connected to studying 
core journals in Library and Information Science.
Novelty. The author raises the issue of the current situation of foreign Library 
and Information Science journals and the focus on their bibliometric analysis in 
the Ukrainian Library Science.
The practical significance. The results of the conducted research would 
be useful for library scholars and practitioners to comprehend the up-to-date 
situation with the foreign Library and Information Science journals and to allow 
enhancing professional communication.
Key words: Library Science periodicals, bibliometric analysis, impact factor, 
citation, ranking professional periodicals, content analysis, international library 
science.
Постановка проблеми. Процеси глобалізації, науково-технічний 

прогрес, розвиток електронних та інформаційно-комунікаційних тех-
нологій інтенсифікують розширення змісту бібліотечно-інформаційної 
діяльності, що відображається в спеціальних періодичних виданнях. 
Одним із провідних напрямів дослідження періодики є бібліометрич-
ний аналіз, який сприяє виявленню інноваційного досвіду провідних 
бібліотек, науково-практичних здобутків у сфері бібліотекознавства, 
книгознавства, бібліографознавства. Тому набуває актуальності вивчен-
ня напрямів застосування бібліометричного аналізу для дослідження 
бібліотекознавчих журналів у зарубіжному досвіді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До розгляду зарубіж-
них видань інформаційно-бібліотечної тематики останнім часом звер-
нулися українські дослідники, зокрема С. М. Масловська (2003), 
С. А. Назаровець (2010), О. В. Пастушенко (2012), Г. В. Шемаєва (2006). 
Вони наголошують на важливому місці та значенні вивчення професій-
ної періодики в сучасному бібліотекознавстві. Так, С. М. Масловська 
(2003) визначила міжнародні журнали бібліотечного спрямування, 
яким особливу увагу приділяють українські вчені. На основі бібліо-
метричного аналізу списків цитованої літератури до наукових статей 
у провідних фахових журналах за період з 2004 по 2008 рр. виявлено 
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ступінь використання публікацій відкритого доступу С. А. Назаровцем 
(2010). Дисертаційні праці в галузі соціальних комунікацій, у яких до-
сліджено періодику, ґрунтовно проаналізувала О. В. Пастушенко (2012). 
Динаміку подання зарубіжних журналів бібліотечно-інформаційної те-
матики в цифровому просторі встановила Г. В. Шемаєва (2006). Вона 
акцентувала на електронних виданнях бібліотечних об’єднань та їхній 
тематиці. 

Утім, напрями бібліометричних досліджень зарубіжних періодич-
них видань бібліотечно-інформаційного спрямування не були предме-
том вивчення, що зумовлює актуальність обраної теми статті. 

Мета статті — узагальнити публікації зарубіжних бібліотекознав-
ців, у яких подано результати бібліометричних досліджень професійних 
журналів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У працях зарубіжних 
учених одне з пріоритетних місць відведено періодиці бібліотекознав-
чого профілю. Слід зауважити, що нині розроблено багато різновидів 
такого виду аналізу. До бібліометричних методів належать: аналіз ци-
тування; аналіз реферативних журналів; кількісний аналіз публікацій 
окремих авторів; кількісний аналіз публікацій учених окремих країн 
світу, а також окремих наукових колективів; дослідження закономір-
ностей зростання, старіння, рангового поділу наукових документів; 
контент-аналіз наукових документів; інші методи, пов’язані з розподі-
лом наукових документів. 

Застосування комплексу методів, зокрема джерелознавчого пошу-
ку, аналізу та синтезу, дозволило виокремити декілька груп публікацій, 
у яких розкриваються певні напрями вивчення бібліотекознавчих жур-
налів на основі бібліометричного аналізу.

До першої групи належать праці, у яких висвітлено бібліотекознав-
чі журнали в наукометричних базах, їх імпакт-фактор як чинник впливу 
на професійну комунікацію на національному та міжнародному рівнях. 
Безперечно, розміщення бібліотечних журналів у різних базах, зокрема 
наукометричних, надання вільного доступу до їхнього змісту, повних 
версій, сприяє розвиткові професійних комунікацій.

У зарубіжному бібліотекознавстві значного поширення набуло за-
стосування бібліометричних методів для вивчення співробітництва 
через спільні публікації. Такі дослідження виявляють взаємодію між 
фахівцями бібліотечної галузі на національному й глобальному рівнях, 
а також міждисциплінарних зв’язків. Багатоаспектно досліджують пе-
ріодичні видання бібліотекознавчого профілю США та Індії, що відо-
бражено в наукометричних базах, зокрема у Web of Science та Scopus 
(Schloegl, Stock, 2004; Nilaranjan, Pushpanjali 2014).  

Слід зазначити, що за результатами досліджень учені різних зару-
біжних країн відзначають інтернаціоналізацію бібліотечних журналів і 
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взаємопов’язаність імпакт-фактора журналу та його просування на між-
народному рівні. Серед них — дослідження інтернаціоналізації німець-
комовних бібліотекознавчих журналів, вивчення міжнародного впливу 
журналів США й Канади, аналіз імпакт-фактора періодики бібліотечно-
го профілю. Дослідники із Австрії та Німеччини на основі бібліометрич-
ного аналізу 40 міжнародних та 10 німецькомовних журналів визначи-
ли середнє значення впливу для всіх журналів та регіональний фактор 
(Mucherjee, 2009; Schloegl, Stock, 2004).

Питання ефективності міжнародної системи професійної комуні-
кації в інформаційно-бібліотечній галузі на засадах партнерства через 
співавторство зацікавлюють як науковців, так і практиків (Olivarez, 
2016). Дослідники вивчають динаміку співавторства за країнами, на 
міжнародному рівні, в окремих журналах за певний період часу. Так  
проаналізовано 283 статті, опубліковані в журналі ALIS протягом 
2001–2002 рр. (Lokhande, 2013), та виявлено, що більшість із них на-
писано в співавторстві. У дослідженні іншого вченого (Sin, 2011) про-
аналізовано зміни географічних форм авторства, видів спільної роботи 
та чинників, які впливають на цитування статей. Згідно з результата-
ми дослідження семи провідних бібліотечно-інформаційних журналів 
США, Великобританії, Канади, за період 1980–2008 рр. зросла кількість 
спільних публікацій авторів, науковців з азіатських країн у міжнарод-
них виданнях; міжнародна видимість і вплив досліджень із країн, що 
розвиваються, обмеженіші; простежується перехід від національної до 
транснаціональної публікації. Останню тенденцію відзначили й інші 
дослідники бібліотекознавчих журналів. Цей перехід можна пояснити 
зацікавленістю обміном результатів своїх досліджень із ширшою ауди-
торією шляхом публікації в престижних міжнародних журналах.

Проблеми міжнародної професійної комунікації на рівні особистос-
тей, інституцій та держав розкривають дослідники з різних країн, зокре-
ма вчені Кенії та Африки виявили прогресуюче зростання бібліотечних 
комунікацій зазначених країн — 68% з африканськими установами та 
67% з кенійськими. Цікаво, що з указаними країнами професійно ко-
мунікують фахівці зі США (280), Канади (156), Великобританії (129), 
Бельгії (65), Швейцарії (40), Нідерландів (38), Таїланду (15), Італії (14), 
Франції (12), Данії (11) (Singh, Chander, 2014). Це свідчить про поси-
лення міжнародної професійної комунікації. 

Існує гіпотеза, що вплив міжнародного співробітництва за цитова-
ністю не настільки помітний для розвинутих країн (наприклад, США), як 
для невеликих країн (Person, 2010). На нашу думку, співвідношення між 
типами спільної роботи й впливом журналу на професійну комунікацію є 
вельми важливим і цікавим та потребує додаткових досліджень.
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Друга група публікацій зарубіжних авторів — вивчення тематично-
го змісту бібліотекознавчої періодики, що надто важливий для визна-
чення тенденцій і стратегій розвитку бібліотечної галузі в окремих країнах 
та в глобальному просторі, впливає на виявлення основної групи біб-
ліотекознавчих журналів.

Контент-аналіз статей в основних журналах бібліотекознавчого 
спрямування застосовують багато фахівців. Зокрема колектив авторів 
на основі вивчення тематичного змісту статей протягом 1965–2005 рр. 
виявив, що тематика статей, присвячених зберіганню та пошуку інфор-
мації, становила від 25% до 30%, результати емпіричних досліджень – 
49–56% (Tuomaala, Jarvelin, Vakkari, 2014). Інша група дослідників 
проаналізувала слова та назви статей, опублікованих у період 1988–
2007 рр. у 16 бібліотекознавчих журналах з метою уточнення когнітив-
ної структури бібліотечної галузі (Milojevic, 2011). Подібний аспект біб-
ліотекознавства став предметом бібліометричного аналізу дослідників 
зі Скандинавії (Vakkary, 1996).

Значимою інформацією є дослідження зарубіжних авторів, спря-
мовані на вивчення тематики публікацій в окремих журналах. Це, 
наприклад, розкриття тематичного змісту журналу ALIS за 2002–
2011 рр. (Lokhande, 2013), бібліометричний аналіз журналу «Electronic 
Library Journal» за 11 років (2000–2010) (Hussain, 2011) та «Library 
Management» (Singh, 2014). На основі ключових слів та анотацій статей 
у 10 кращих журналах інформаційно-бібліотечного спрямування визна-
чено такі основні напрями: основи інформаційно-бібліотечної науки, 
інформаційно-освітнє суспільство, інформаційні технології, методоло-
гія, економіка та управління, інформаційні етика і право, користувацька 
поведінка, поширення інформації й комунікації та соціальна інформа-
тика (Aharony, 2012). 

Заслуговує на увагу обґрунтування комунікаційної моделі періо-
дики як трансферу знань ученими з Великобританії (Hessey, 2012). На 
основі виявлення публікацій бібліотечно-інформаційної тематики в біб-
ліотечних та небібліотечних цитованих журналах через Web of Science 
автори засвідчили існування експорту/імпорту між ними за такими 
напрямами: комунікації; комп’ютерні науки, інформаційні системи; ме-
неджмент; освіта; охорона здоров’я; ергономіка; психологія; мультидис-
циплінарні науки. 

До третьої групи зарубіжних бібліометричних досліджень нале-
жать публікації, пов’язані з поданням бібліотечних журналів у відкрито-
му доступі. Слід зауважити, що означена проблема порушена в середині 
1990 рр. Зарубіжні науковці вказують на збільшення кількості дослі-
джень, присвячених періодиці бібліотекознавчої тематики, що пред-
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ставлені у вільному доступі. Автори відзначають, що частина журналів у 
відкритому доступі індексується в наукометричних базах Web of Science 
та Scopus і становить для всіх наук 23% (Björk, 2010).

Проте поширення відкритого доступу викликає в деяких учених 
сумніви щодо якості публікацій у таких журналах. Останнім часом ви-
ник термін «хижацькі журнали», до яких належать ті, що використову-
ють модель відкритого доступу для власної вигоди. Видання публіку-
ють статті за оплату на умовах формальної (лояльної) експертизи, тобто 
якість у них може бути сумнівною. На це звертає увагу колектив науков-
ців, котрі проаналізували періодику у відкритому доступі за критеріями 
Білла для виявлення «хижацьких» журналів (Olivarez, 2016). Вони про-
аналізували 81 бібліотечний журнал відкритого доступу та визначили, 
що статті більшості з них підлягають відповідному рецензуванню, а їх 
авторами є провідні вчені. Результат свідчить про відсутність так званих 
хижацьких журналів у сфері бібліотекознавства. 

Надзвичайно важливими є публікації, які пов’язані з виявленням 
ядерних журналів, обґрунтуванням методології їх ранжування та визна-
чення конкретних списків. Такі публікації об’єднано в четвертій групі. 

На необхідності складання ядерних списків періодики наголо-
шував американський бібліотекознавець Дж. Шира (1973). Він одним 
із перших склав розширений перелік, представлений в 1976 р. в його 
найцитованішій публікації з бібліотекознавства, що стала базисом для 
наступних досліджень періодики. Сучасні американські дослідники 
пов’язують значимість проблеми з тим, що публікація в престижних 
журналах сприяє кар’єрному зростанню, дозволяє розвивати комуніка-
ційні зв’язки. Відсутність ранжованого списку журналів, щоб спрямува-
ти бібліотекарів, кидає виклик і для нових, і для досвідчених бібліотека-
рів (Via, 2007). Кожен бібліотекар-автор вирішує питання про те, у який 
саме журнал доцільно подати рукопис, зважаючи на те, як багато бібліо-
текарів читатимуть його, як часто цитуватиметься стаття. Американські 
дослідники (Kohl, 1985; Nixon, 2014) визначили три ранги бібліотеко-
знавчих журналів на засадах анкетування директорів наукових бібліо-
тек США й деканів бібліотечних коледжів і університетів та цитувань 
публікацій у журналах. У результаті складено список з 82 назв. До пер-
шого рівня автори за результатами дослідження долучили найвпливо-
віші журнали, рекомендовані для викладачів, досвідчених дослідників. 
Другий рівень, за визначенням американських дослідників, — менш 
престижні журнали. Третій рівень — це журнали, у яких можуть публі-
кувати статті молоді бібліотечні працівники та вчені. Обґрунтовується 
необхідність щорічного визначення багаторівневості періодики бібліо-
течної сфери, оскільки створюються нові видання, деякі з яких швидко 
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стають елітними. Крім того, автори акцентують: список не може бути 
повним без журналів за межами сфери бібліотекознавства, у яких біб-
ліотекарі публікують результати власних досягнень, щоб привернути 
увагу ширшої аудиторії.

Останнім часом до вирішення цієї проблеми долучаються бібліоте-
кознавці різних країн. Складність ранжування бібліотечних журналів 
відзначає вчений з Ірландії та зауважує, що у відборі журналу першо-
чергове значення має якість публікацій (Далтон, 2014). Для визначення 
критеріїв ранжування автор опитав учених; фахівців наукових, публіч-
них, шкільних, спеціальних, медичних та інших бібліотек; спеціалістів 
інформаційних центрів з Великобританії, Ірландії, Північної Америки, 
Європи та інших країн. Але слід зауважити, що дослідники залучили 
недостатньо європейських респондентів, порівняно з Америкою. Так, їх 
співвідношення становить 7:158, що, на нашу думку, вплинуло на кін-
цевий результат. Отже, для ранжування журналів доцільно об’єднувати 
опитування фахівців у галузі бібліотечної справи із цитуванням публі-
кацій у журналах, визначенням імпакт-фактора журналу, індексу Хірша, 
контент-аналізом.

Висновки. Здійснений аналіз публікацій свідчить, що в зарубіжно-
му бібліотекознавстві застосовується широкий спектр бібліометричних 
методів для дослідження професійних видань. Загалом наукові праці 
характеризуються такими напрямами: вивчення ступеня відображення 
журналів бібліотечно-інформаційного спрямування у провідних між-
народних наукометричних базах як фактора впливу на підвищення 
ефективності професійної комунікації; виявлення тематичного змісту 
окремих бібліотекознавчих журналів; аналіз цитованості публікацій 
у відкритому доступі; обґрунтування методології ранжування видань 
національного та міжнародного рівня у різних країнах. Визначено, що 
зарубіжні автори зосереджують увагу на виданнях національного та 
міжнародного рівнів США, Африки, Індії. Європейські видання біб-
ліотекознавчого спрямування проаналізовано фрагментарно, що зумовлює 
необхідність та доцільність їх ґрунтовного вивчення в подальших студіях. 
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