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У роботі представлено результати бібліометричного аналізу наукових публікацій, написаних у співавторстві вче-
ними українських та російських установ у період 2007-2016 рр. відповідно до інформації реферативної бази даних 
Scopus. Результати дослідження свідчать, що українські та російські вчені не відмовлялись від спільної участі у ве-
ликих міжнародних наукових проектах, однак зменшення кількості робіт написаних у співавторстві виключно праців-
ників українських та російських наукових установ у 2016 році сигналізує про негативний вплив російської військової 
інтервенції на перспективи українсько-російської наукової співпраці. Отримані дані мають важливе значення для 
вироблення оптимальної політики розвитку науки в Україні. 
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Співпраця між дослідниками різних країн 
спрощує процес отримання нових знань, роз
ширює можливості щодо подальшого вико
ристання результатів досліджень та сприяє ефек
тивному спільному використанню навичок, 
ком  петентностей і ресурсів. окупація Кримсь
кого півострова збройними силами російської 
Федерації в 2014 році та подальша російська 
збройна агресія на сході України завдали ве
личезної шкоди безпосередньо й українській 
науці. Працівники науководослідних установ 
та вищих навчальних закладів Криму і Донба
су були вимушені евакуюватись, а більшість 
обладнання та матеріалів для досліджень за
лишилося на окупованих територіях [1]. 

Крім того, в умовах неоголошеної війни між 
Україною та росією, вчені обох країн, через 
об’єк тивні та суб’єктивні причини, можуть бути 

незацікавленими у налагоджені, продовженні 
та розвитку подальшої співпраці, яка могла б 
бути взаємовигідною у мирний час. Тому, метою 
роботи було дослідити вплив російської вій
ськової інтервенції в Україні на спільну науко
ву діяльність науковців України та росії шляхом 
бібліометричного аналізу наукових публікацій, 
написаних у співавторстві працівниками україн
ських та російських установ у 2014—2016 рр.

Публікації, які написано у співавторстві до
слідниками з різних країн, як правило, отри
мують більшу кількість цитувань, аніж роботи, 
написані авторами з однієї країни [2]. Таким 
чином, науковці зацікавлені в публікації робіт 
у співавторстві з іноземними партнерами, ад
же це стимулює зростання читацької аудиторії 
їх публікацій та сприяє світовому визнанню 
їхнього внеску у розвиток науки. результати 
попередніх досліджень свідчать, що Україна 
належить до основних наукових партнерів ро
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сії і, водночас, росія є важливим науковим парт
нером України. разом з тим, для обох цих країн 
це партнерство не є ключовим, оскільки ук
раїнські та російські науковці значно продук
тивніше співпрацюють з вченими інших країн. 

Аналіз наукових публікацій російських вче
них, написаних у міжнародному співавторстві, 
за 1999—2008 рр. показав, що Україна — єдина 
зпоміж усіх пострадянських країн входить у 
двадцятку провідних країн — співавторів росії: 
12те місце у 1999—2003 рр. та 15те у 2004—
2008 рр. При цьому, частка спільних публіка
цій українських та російських учених від за
гальної кількості російських публікацій, 
написаних у міжнародному співавторстві, ста
новила 3,7 % в 1999—2003 рр. та 3,8 % в 2004—
2008 рр. [5, с. 13—14]. Динаміка основних 
показників публікаційної активності та циту
вання наукових публікацій росії за 1996—2010 
рр. показує, що питома вага російських публі
кацій, написаних у співавторстві з українськи
ми вченими у 2010 році становила 5,4 % [6].  

Також, згідно з результатами експертних 
опитувань та інтерв'ювань радників з науки 
посольств  зарубіжних країн у росії, представ
ників провідних російських університетів та 
наукових організацій, Україна увійшла до пе
реліку найперспективніших країн щодо роз
витку міжнародного науковотехнічного спів
робітництва на найближчі 5—10 років [7].

Досі не було проведено подібного загально
го аналізу міжнародного співробітництва ук
раїнських вчених, а вітчизняні бібліометричні 
дослідження академічних колаборацій обме
жувалися окремими науковими напрямками. 
Так, наукометричний аналіз рівня міжнарод
ного співробітництва України в соціогумані
тарній галузі показав, що найактивніше ук
раїнські вчені співпрацювали з дослідниками 
США, Німеччини та великої Британії, нато
мість з вченими російської Федерації вітчиз
няні соціогуманітаристи написали значно 
менше спільних публікацій [3].

У контексті українськоросійської наукової 
співпраці варто також відзначити низку  кон

курсів проектів фундаментальних досліджень 
та їх подальше виконання, які проводились 
спільно Державним фондом фундаменталь
них досліджень України (ДФФД) і російсь
ким фондом фундаментальних досліджень 
(рФФД). Конкурси відмічено  рекордною 
кількістю поданих заявок, а переможцями за
галом стали 288 проектів українських та росій
ських науковців [4]. 

Пошук спільних наукових публікацій вчених 
України та росії проведено 13 квітня 2017 року 
у реферативній базі даних рецензованої літе
ратури Scopus, яка забезпечує найбільш пов
ний огляд результатів досліджень різних нау
кових дисциплін. враховано два типи наукових 
документів — стаття (Article) та матеріали кон
ференцій (ProceedingsPaper) за період 2007—
2016 рр. Спочатку пошук проведено за полем 
Affiliationcountry, яке повинно було містити 
слово «Ukraine», тобто вказувати, що автор 
документу працює в українській установі. По
тім з усіх документів українських науковців 
відібрано документи, які написано у співпраці 
з російськими вченими (LIMITTO (AFFIL
COUNT RY, «RussianFederation»). Також, додат

Рис. 1. Кількість спільних документів українських та ро
сійських вчених, написаних у співавторстві з науковця
ми інших країн, та кількість документів, написаних у 
співпраці між виключно українськими та російськими 

науковцями, в 2007—2016 рр. за даними Scopus
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ково проведено пошук для відбору документів, 
які написано лише у співпраці вчених Ук раї ни 
та росії без участі науковців з інших країн.

за період 2007—2016 рр. виявлено 7840 до
кументів (6655 статей та 1185 матеріалів кон
ференцій), які було написано у співавторстві 
працівниками українських та російських уста
нов у 2007—2016 рр. До кількості цих спільних 
робіт українських і російських вчених входять 
також публікації, написані за участі інших іно
земних співавторів, серед яких найбільше ро
біт разом з дослідниками США (1857 публ.), 
Франції (1654 публ.), Польщі (1599 публ.), Іта
лії (1561 публ.) та великої Британії (1539 публ.). 
У співавторстві виключно працівників ук
раїнських та російських наукових установ 
було написано 3631 документів (3030 статей 
та 601 матеріалів конференцій) (рис. 1).

Найпродуктивнішими установами за кіль
кістю публікацій написаних у співавторстві вик
лючно українських та російських науковців 

виявилися: російська академія наук (491 публ.), 
Національна академія наук України (387 публ.), 
Московський державний університет імені 
М.в. Ломоносова (331 публ.), Харківський на
ціональний університет імені в.Н. Каразіна 
(230 публ.), Київський національний універ
ситет імені Тараса Шевченка (218 публ.). 
Таким чином, можна констатувати, що у 
2007—2016 рр. українськоросійська наукова 
співпраця активно відбувалася як на рівні інс
титутів академій наук, так і на університетсь
кому рівні. 

Аналіз документів написаних у співавторст
ві виключно працівниками українських та 
російських установ дозволив визначити най
продуктивніші наукові галузі українськоро
сійської співпраці, відповідно до класифіка
ційної схеми, що використовується у Scopus. 
виділено 12 предметних галузей, у яких було 
опубліковано понад 100 документів за період 
2007—2016 рр. (рис. 2).

Рис. 2. Найпродуктивніші наукові галузі українськоросійської співпраці у 2007—
2016 рр., відповідно до класифікаційної схеми Scopus

Кількість документів
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Серед наукових журналів, що опублікували 
найбільше документів за результатами спів
праці виключно працівників українських та 
російських установ переважають українські та 
російські видання, англомовні версії яких на
лежать видавцеві SpringerNature. варто від
значити, що за останнє десятиріччя кількість 
цитувань цих видань помітно зростала, навіть 
без урахування самоцитувань (рис. 3). Най
більшу кількість документів було опублікова
но в журналах: Russian Journal of Inorganic 
Chemistry (88), Problemsin Atomic Science and 
Technology (72), Bulletin of the Russian Academy 
of Sciences: Physics (60), Semiconductors (58), 
Low Temperature Physics (57).

отримані результати показують, що спільна 
публікаційна активність українських і росій
ських вчених, яка відбувалася за участі інших 
іноземних співавторів, суттєво не змінилася з 
початком гібридної війни між Україною та 
росією, а отже, можна стверджувати, що ук
раїнські та російські вчені не відмовлялись від 
участі в міжнародних наукових колабораціях, 
навіть попри можливу наявність у їх складі 
науковців з країниагресора.

зрозуміло, що у 2015 році і, особливо, у рік 
початку збройної агресії, було опубліковано 
результати спільних досліджень, які виконано 
ще до початку збройного конфлікту, тому дані 
за ці роки можуть бути нерепрезентативними. 
Натомість, зафіксоване у 2016 році незначне 
зменшення кількості робіт написаних у спі
вавторстві виключно працівників українських 
та російських наукових установ може сигналі
зувати про негативний вплив російської зб
ройної агресії проти України у 2014—2016 рр. 
на подальші перспективи українськоросійсь
кої наукової співпраці.

Якщо таке явище справді має місце в про
цесі українськоросійської наукової комуніка
ції, то тенденція зменшення кількості робіт 
написаних у співавторстві виключно українсь
ких та російських науковців у наступні роки 
лише поглиблюватиметься, і, відповідно, до
слідження цієї проблеми потребує подальшо

го моніторингу. водночас, падіння кількості 
спільних публікацій у 2016 році є не настільки 
відчутним, порівняно з попередніми роками, і 
може пояснюватись зокрема, фізичною втра
тою України наукової інфраструктури, що за
лишалась на окупованій території.

разом з тим, зібрані дані щодо спільної пуб
лікаційної активності українських і російсь
ких вчених не дозволяють робити висновки 
про те, що ця співпраця була особливо актив
ною та успішною. Українські і російські нау
ковці протягом останніх років значно потуж
ніше співпрацюють з науковими партнерами з 
інших країн. різноманітні попередні заяви ук
раїнських та російських державних чиновни
ків про важливість українськоросійської нау
кової співпраці мали швидше декларативний 
характер, аніж опиралися на фактичне підґрун
тя. значна частина результатів цієї співпраці 

Semiconductors;    Russian Journal of Inorganic Che
mistry;     Low Temperature Physics;     Bulletin of the Rus
sian Academy of Science: Physics;     Problems of Atomic 
Science and Technology
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Рис. 3. Наукові журнали, що опублікували найбільше 
документів за результатами співпраці виключно пра
цівників українських та російських установ в 2007— 

2016 рр. за даними Scopus
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зафіксована в регіональній періодиці, яка не 
представлена у світових реферативних базах 
даних і, відповідно, залишається недоступною 
для учасників світового академічного співто
вариства, маючи негативні наслідки для науки 
в Україні. 

Міжнародна співпраця вітчизняних вчених 
потребує окремого детального вивчення, зок
рема ретельного аналізу мотивів, що стимулю
ють українських вчених співпрацювати з різ
ними  міжнародними партнерами, та огляду 
джерел фінансування спільних наукових до
сліджень у пріоритетних для України науко
вих дисциплінах. Подібні результати мати
муть важливе практичне значення як для 
самих вчених, так і для керівників державних 
установ, що зацікавлені у розвитку міжнарод
них академічних колаборацій та у підвищенні 
якості вітчизняних наукових досліджень.
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WAR AND PEACE: THE PECULIARITIES  
OF UKRAINIANRUSSIAN SCIENTIFIC 
COOPERATION DYNAMICS AGAINST  

THE BACKGROUND OF RUSSIAN MILITARY 
AGGRESSION IN UKRAINE, IN 2014—2016

The paper presents the results of bibliometric analysis of 
publications cowritten by authors affiliated with Ukrainian 
and Russian institutions in 2007–2016, based on Scopus 
data. The survey results have showed that Ukrainian and 
Russian researchers continue carrying out joint research in 
major international projectsю However, a decrease in the 
number of works published by Ukrainian and Russian 
research institutions in 2016 has testified to an adverse 
impact of Russia’s military aggression on cooperation in the 
field of science. The findings are important for preparing the 
science development programs in Ukraine.

Keywords: scientific cooperation, publication activity, 
bibliometric analysis, Ukraine, and Russia. 
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войНА и Мир: оСоБеННоСТи ДиНАМиКи 
УКрАиНСКороССийСКоГо НАУчНоГо 

СоТрУДНичеСТвА НА ФоНе роССийСКой 
воорУжеННой АГреССии ПроТив УКрАиНы 

в 2014—2016 гг.

в работе представлены результаты библио метри чес
кого анализа научных публикаций, написаных в соав
торстве учеными из украинских и российских учреж
дений, за период 2007—2016 гг. согласно информации 

реферативной базы данных Scopus. результаты иссле
дования свидетельствуют, что украинские и российские 
ученые не отказывались от совместного участия в круп
ных международных научных проектах, однако умень
шение количества работ, написанных в соавторстве работ
 ников исключительно украинских и российских научных 
учреждений в 2016 году, сигнализирует о негативном 
влиянии российской военной интервенции на перс пек
тивы украинскороссийского научного сот рудничества. 
Полученные данные имеют важное зна чение для выра
ботки оптимальной политики развития науки в Украине.

Ключевые слова : научное сотрудничество, пуб ли
кационная активность, библиометрический анализ, Ук
раина, россия.
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