
ОЛЕГ СЯБРЕНКО,  Менеджер з розвитку бізнесу

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ У РОЗРОБЦІ 
СТРЕТЕГІЇ НАУКОВОГО ТА 
ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТІВ 
УКРАЇНИ
Доповідь на 2-й Міжнародній науково-

практичний конференції «Бібліотеки вищих 

навчальних закладів: досвід та 

перспективи»

19-21 червня 2017 р., м.Одеса



Зростання конкуренції в освіті і науці – виклик 
на який треба відповідати університетам
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• Суперництво в Україні спричинене зменшенням ресурсної 

бази:

– Демографія: зменшення кількості студентів

– Низьке замовлення  від національної економіки на інновації та 

дослідження

– Скорочення бюджетного фінансування

• Конкуренція світова теж набирає інтенсивність:

– Вища освіта закордоном “забирає” все більшу частину 

студентів-українців

– Росте змагання за рейтинги, гранти, кращі журнали, видимість

Необхідна ВІДПОВІДЬ:

Сучасна стратегія розвитку університету і науки та 

інновацій як ії ключова частина



1. Принципи 

використання 

наукометричних баз даних 

(Web of Science), 

аналітичних інструментів 

(InCites) та інноваційних баз 

даних (Thomson Innovation) 

для розробки наукової та 

інноваційної стратегії 

університету



Використання інформаційних ресурсів для 
наукової і інноваційної стратегії
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• Етап 1: Аналіз поточного стану, виявлення сильних і слабких сторін

університету

• Етап 2: Аналіз наукового та інноваційного ландшафту України і світу та 

визначення пріоритетних напрямків розвитку науки і інновацій в університеті

• Етап 3: Розробка під-стратегій по пріоритетним напрямкам розвитку:

– Публікаційна під-стратегія: де і що публікувати чи патентувати? Як розвивати власні 

наукові видання?

– Коллабораційна: де і з ким співпрацювати в Україні і світі?

– Промоційна: у яких конференціях приймати участь?

– “Бенчмаркінгова”: відбір референсної групи університетів в Україні і світі для 

подальшого порівняння 

– Фінансова: як комерціалізувати потенціал університету? Гранти? Контракти на 

дослідження? Патентування.

• Етап 4: Формування системи Ключових Показників Ефективності для 

об’єктивної оцінки рівня науковців і ступеню виконання стратегії.

• Етап 5: Фрагментація стратегії по підрозділам університету і науковцям



2. Приклади 

використання 

інформаційних ресурсів:

- Web of Science

- InCites

- Thomson Innovation

для розробки наукової та 

інноваційної стратегії 

університету



Етап 1: Аналіз і регулярний вимір та оцінка 
наукової продуктивності (кількість публікацій) та 
ефективності (цитованість) – Web of Science
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Етап 1: Аналіз і регулярний вимір та оцінка -
найбільш впливові вчені та предметні галузі 
університету – Web of Science
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Етап 1: Аналіз і регулярний вимір та оцінка -
найбільш впливові публікації університету –
Web of Science
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Етап 1: Виявлення сильних і слабких сторін
університету по предметним науковим напрямкам 
(SWOT – аналіз) – Web of Science + InCites

Презентація для керівників університетів про Web of Science 9
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Етап 2: Аналіз ландшафту та визначення пріоритетів у 
науці - RESEARCH FRONTS – групи високо цитованих 
публікацій, об’єднаних спільною темою - InCites

10Семінари для користувачів з Web of Science (введення)

5 дослідницьких фронтів, тобто, одних із найбільш «гарячих» тем наукових

досліджень по астрономії.

Джерело: Clarivate Analytics Essential Science Indicators



Етап 2: Аналіз ландшафту та визначення пріоритетів у 
науці та інноваціях – публікаційний та патентний 
ландшафт – Thomson Innovation

11Семінари для користувачів з Web of Science (введення)



Етап 3: публікаційна під-стратегія – визначення 
пріоритетів по журналам для публікацій – Web of 
Science + InCites

Презентація для керівників університетів про Web of Science 12
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Цитованість публикацій в українських журналах
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Етап 3: Коллабораційна під-стратегія – масштаб та 
ефективність спільних досліджень університету по 
країнах – Web of Science + InCites

2006 - 2015



Етап 3: Коллабораційна під-стратегія – масштаб та 
ефективність спільних досліджень університету по 
організаціям – Web of Science + InCites

2006 - 2015



Етап 3 : Розробка стратегії – “бенчмаркінг” свого 
університету до інших - Динаміка наукових 
публікацій 5-ти з провідних організацій України

Source: Thomson Reuters InCites

Презентація для керівників університетів про Web of Science



Етап 3 : Розробка стратегії – “бенчмаркінг” свого 
університету до інших - Нормалізована середня цитованість
наукових публікацій 5-ти з провідних організацій України

Source: Thomson Reuters InCites

Презентація для керівників університетів про Web of Science



Етап 3: “бенчмаркінг” свого університету до 
інших – Web of Science + InCites

Презентація для керівників університетів про Web of Science 18
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Етап 3: під-стратегія фінансування – фонди, 
що дають гранти на дослідження по темі 
“сонячні батареї” – Web of Science



Етап 3: під-стратегія фінансування – потенційні замовники 
інноваційних досліджень на патентному ландшафті –
Thomson Innovation

20Семінари для користувачів з Web of Science (введення)



3. Допомога і підтримка 

компанії Clarivate Analytics 

університетам у розробці 

стратегії наукового і 

інноваційного розвитку



Підтримка компанії Clarivate Analytics 
університетів у розробці стратегії наукового і 
інноваційного розвитку

22

• Очні семінари-тренінги з використання Web of 

Science

• Вебінари з Web of Science, InCites, Thomson 

Innovation

• Пілотний проект для провідних університетів 

України з наукометричної підтримки розробки 

стратегії наукового і інноваційного розвитку

• Центр компетенцій для університетів при ГО 

“ЕлібУкр” у допомогу університетам.



Дякую за увагу!
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