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Доступ до Scopus і Web of Science мають отримати всі провідні виші та 

наукові установи України, – заступник міністра Максим Стріха під час 

вручення «Web of Science Award 2018» 

9 українських вчених, 14 вишів та наукових установ, а також 1 журнал 

нагородженні премією «Web of Science Award 2018». Її в Україні вже вдруге 

вручає разом з МОН, НАН та МОЗ міжнародна видавнича компанія «Clarivate 

Analytics», якій належить платформа Web of Science (Офіційний сайт 

Міністерства освіти і науки України). 

Науковців відзначили за найбільшу кількість наукових робіт, 

опублікованих в 2008-2017 рр. Серед українських видань премію отримав 

журнал з найбільш впливовими дослідженнями. Установи ж нагороджували за 

найбільшу кількість високоцитованих статей, за найкращі публікаційні 

стратегії, за найбільшу кількістю наукових праць, опублікованих у співпраці, та 

за кількістю публікацій загалом. 

«Оприлюднення наукових результатів у визнаних у світі наукових базах – 

важливий показник як якості наукового дослідження, так і чинник, що 

стимулює розвиток науки. Торік ми знайшли кошти на те, щоб забезпечити 

централізовану передплату до Web of science і Scopus для понад 100 

українських вишів та наукових установ МОН. І ми отримали вражаючі докази 

того, наскільки це потрібно. Якщо в перший місяць через ці підключення було 

зроблено 22 з половиною тисяч запитів, то через три місяці – понад 100 тисяч. 

Це свідчить, що українська спільнота справді інтегрується, що ці інформаційні 

продукти потрібні. Тому наразі нашою метою є отримання національної 

ліцензії, щоб доступ до баз мали всі провідні виші та наукові установи України 

– попри їх відомче підпорядкування. Звісно, на це потрібні кошти, і ми зараз 

працюємо над цим», – відзначив заступник Міністра освіти і науки  М. Стріха 

вітаючи переможців. 

Він додав, що доступ до баз є також важливим, оскільки «це вагомий 

інструмент для вчених, щоб зрозуміти, що діється в світі, за якими напрямами 

потрібно проводити дослідження, де шукати для них партнерів». 

Премії «Web of Science Award 2018» були вручені в 7 номінаціях. Зокрема, 

їх отримали: 

• Українські дослідники з найбільшою кількістю наукових робіт, 

опублікованих в 2008–2017 рр. 

БОНДАРЕНКО Ігор Миколайович, Дніпропетровська державна медична 

академія 

ПАРХОМЕНКО Олександр Миколайович, Інститут кардіології імені 

академіка М. Д. Стражеска 

ЛУЩАК Володимир Іванович, Прикарпарський національний університет 

імені Василя Стефаника 

ШПАРИК Ярослав Васильович, Львівський онкологічний регіональний 

лікувально-діагностичний центр 

ІЗОТОВ Юрій Іванович, Головна астрономічна обсерваторія 

ЛЕБОВКА Микола Іванович, Інститут біоколоїдної хімії імені Ф. Д. 
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ЛІСОВИЙ Володимир Миколайович, Харківський національний медичний 

університет 

МОРОЗОВСЬКА Ганна Миколаївна, Інститут фізики Національної 

академії наук України 

ВІННИЧЕНКО Ігор Олександрович, Сумський державний університет 

• Український науковий журнал з найбільш впливовими 

дослідженнями (JIF = 1.071, Q3) 

Український журнал фізичної оптики 

• Українська організація з найбільшою кількістю високоцитованих 

статей, опублікованих у 2008–2017 рр. 

Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут 

Національної академії наук України 

• Найефективніші українські організації з понад 500 науковими 

публікаціями, опублікованими у 2008–2017 рр., за нормалізованими 

показниками 

Інститут теоретичної фізики іменi М.М.Боголюбова Національної академії 

наук України (CNCI = 0.87) 

Ужгородський національний університет (CNCI = 0.76) 

• Українські організації з найкращими публікаційними стратегіями за 

відсотком наукових праць, опубліковані в журналах Q1 в 2008–2017 рр. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

(53.71 %) 

Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук (48.67 %) 

• Українська організація з найбільшою кількістю наукових праць, 

опублікованих у співпраці 

Інститут ядерних досліджень (592 статті) 

• Найбільш продуктивна українська організація за кількістю 

наукових праць, опублікованих у 2008–2017 рр. 

Багатопрофільний 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (5,356) 

Фізика 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (2506) 

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної 

академії наук України (1622) 

Науки про життя 

Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук 

України (522) 

Інститут фізіології імені О. О.Богомольця Національної академії наук 

України (520) 

Інженерні науки та технології 

Інститут проблем міцності іменi Г. С. Писаренка НАН України (1480) 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (1197) 

Суспільні, гуманітарні науки та мистецтво 

Національний університет «Києво-Могилянська академія (91)». 

 


