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 ЛІДЕР НАУКИ УКРАЇНИ — 2016. 
WEB OF SCIENCE AWARD

15 грудня 2016 р. у Великому конференц-залі Національної академії наук 
України відбулася урочиста церемонія вручення нагороди «Лідер науки 
України — 2016. Web of Science Award», якою було відзначено найвпливові-
ших українських учених, наукові журнали, науково-дослідні установи та 
вищі навчальні заклади, внесок яких у розвиток науки здобув, за даними 
наукометричної бази Web of Science компанії Thomson Reuters, найбільше 
визнання світової наукової спільноти. 

За ініціативою компанії Clarivate Analytics (до листопада 2016 р. 
це був підрозділ з наукової власності та науки (Intellectual 
Property & Science) компанії Thomson Reuters) та спільно з Мі-
ністерством освіти і науки України та Національною академією 
наук України 15 грудня 2016 р. в Києві у Великому конференц-
залі НАН України відбулася церемонія вручення нагород «Лі-
дер науки України — 2016. Web of Science Award» найвпливо-
вішим науковцям та науковим установам, рейтинг яких було 
складено з урахуванням показників наукометричної бази Web 
of Science Core Collection — провідної пошукової платформи з 
природничих, суспільних та гуманітарних наук. 

Продовжуючи традиції компанії Thomson Reuters, яка щоро-
ку відзначає найцитованіших науковців у різних країнах світу, 
цього року Clarivate Analytics вперше організувала таку цере-
монію в Україні. Метою заходу було представити учених, на-
укові установи та редакційні колегії журналів, чия діяльність 
найбільше сприяє гідній репрезентації здобутків української 
науки у світі. 

Відкриваючи церемонію, директор з розвитку бізнесу в дер-
жавному секторі компанії Clarivate Analytics Малгожата Кра-
совська (Malgorzata Krasowska) підкреслила, що Україна має 
сильні наукові школи, давні традиції і великий науковий по-
тенціал, свідченням чого є тісна і продуктивна співпраця з ві-
домими науковими центрами світу та високоцитовані публіка-
ції в Web of Science. «Сьогодні, на цій церемонії нагородження 
ми хочемо не лише вшанувати працю українських учених, а й 
показати, що навіть у таких надзвичайно складних умовах ваші 
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науковці гідно тримають високий рівень до-
сліджень». 

Пані Красовська нагадала, що 9 вересня 
2016 р. було підписано Меморандум про вза-
єморозуміння між компанією Thomson Reuters 
і НАН України та МОН України, що, безумов-
но, сприятиме подальшій співпраці, а також 
висловила сподівання, що нагорода «Лідер 
науки України», яка цього року вручається в 
нашій країні вперше, надалі стане доброю тра-
дицією і певною мотивацією для українських 
вчених.

Вітаючи лауреатів і гостей церемонії, перший 
віце-президент Національної академії України 
академік НАН України А.Г. Наумовець подя-
кував ученим і представникам наукових уста-
нов, завдяки ентузіазму і подвижницькій праці 
яких українська наука стає помітною на науко-
вій мапі світу, а також висловив подяку орга-
нізаторам сьогоднішнього заходу за їхню дуже 
корисну працю, яка допомагає як науковцям 
орієнтуватися в справжньому морі фахової 
інформації, так і організаторам науки у при-
йнятті рішень про фінансування тих чи інших 
напрямів досліджень та в оцінюванні ефектив-
ності діяльності наукових працівників.

Заступник Міністра освіти і науки України 
М.В. Стріха зауважив, що більш тісне співро-
бітництво з компанією Thomson Reuters дозво-
лило значно спростити поширення наукової 
інформації і полегшити доступ українських 
учених до пошукової платформи і наукоме-
тричної бази Web of Science, а також дало 
можливість більшою мірою використовувати 
наукометричні показники під час експертизи 
запитів та оцінювання звітів про діяльність ви-
шів і наукових установ.

За словами М.В. Стріхи, те, що Thomson 
Reuters приходить в Україну, цілком законо-
мірно, оскільки тут є багато висококласних 
споживачів їх продуктів. «З іншого боку, також 
закономірно, що МОН України і НАН України 
використовують ці продукти для оцінювання 
результатів, отриманих науковими колектива-
ми, діяльності окремих дослідників та установ, 
адже ми маємо розуміти, які напрями необхід-
но підтримувати надалі та на яку кооперацію 
при цьому спиратися», — зауважив він.

У семи номінаціях премії «Лідер науки Ук-
раїни — 2016. Web of Science Award» було удо-
стоєно 34 лауреатів. Нагороди вручали дирек-
тор з розвитку бізнесу в державному секторі 
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компанії Clarivate Analytics Малгожата Кра-
совська, заступник Міністра освіти і науки 
України М.В. Стріха

У першій номінації «Вчений України. За 
значні успіхи» було відзначену найбільшу 
кількість лауреатів. За словами регіонального 
директора Thomson Reuters Олега Сябренка, 
головною метою цієї номінації було показати, 
що українська наука представлена на Web of 
Science у різних галузях, таких як біологія та 
науки про життя, хімія, матеріалознавство, ма-
тематика, астрономія, фізика, суспільні науки 
та аграрні науки. «Номінантів ми відібрали 
за комбінацією наукометричних показників: 
кількість публікацій у базі Web of Science, їх 
цитованість, індекс Хірша та експертна думка. 
У ролі експертів виступили наші колеги з Фі-
ладельфії», — розповів Олег Сябренко.

Отже, у галузі біології та наук про життя 
лауреатами стали:

• Єльська Ганна Валентинівна (Інститут 
молекулярної біології і генетики НАН Ук-
раїни);

• Кришталь Олег Олександрович (Інститут 
фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України);

• Демченко Олександр Петрович (Інститут 
біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України);

• Лущак Володимир Іванович (кафедра біо-
хімії та біотехнології факультету природничих 
наук Прикарпатського національного універ-
ситету імені Василя Стефаника);

• Ситар Оксана Володимирівна (кафедра 
фізіології та екології рослин ННЦ «Інститут 
біології та медицини» Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка).

У галузі хімії:
• Ярощук Олег Васильович (Інститут фізи-

ки НАН України).

У галузі матеріалознавства:
• Єлісєєв Євген Анатолійович (Інститут 

проблем матеріалознавства ім. І.М. Францеви-
ча НАН України).

У галузі математики:
• Єсилевський Семен Олександрович (Ін-

ститут фізики НАН України).

У галузі астрономії:
• Ізотов Юрій Іванович (Головна астроно-

мічна обсерваторія НАН України).

У галузі фізики:
• Шарапов Сергій Геннадійович (Інститут 

теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН 
України);

• Просвірнін Сергій Леонідович (Радіо-
астрономічний інститут НАН України).

У галузі суспільних наук:
• Ярошенко Тетяна Олександрівна (Націо-

нальний університет «Києво-Могилянська 
академія»).

У галузі аграрних наук:
• Мединець Сергій Володимирович (Одесь-

кий національний університет ім. І.І. Мечни-
кова).

У другій номінації «Вчений України. За 
надзвичайні досягнення» відзначено вчених, 
які мають не менш як 5 високоцитованих пу-
блікацій у Web of Science, що входять до групи 
топ-1 % за рівнем цитування у певній галузі на-
уки за останні 10 років:

• Бондаренко Ігор Миколайович — 19 пуб-
лікацій із топ-групи у галузі клінічної медици-
ни (кафедра онкології та медрадіології Дніпро-
петровської медичної академії);

• Пархоменко Олександр Миколайович — 
10 публікацій із топ-групи у галузі клінічної 
медицини (Інститут кардіології імені академі-
ка М.Д. Стражеска);

• Броварець Ольга Олександрівна — 7 пуб-
лікацій із топ-групи у галузі молекулярної біо-
логії (Інститут молекулярної біології і генети-
ки НАН України);

• Говорун Дмитро Миколайович — 7 публі-
кацій із топ-групи у галузі молекулярної біо-
логії (Інститут молекулярної біології і генети-
ки НАН України);

• Гусинін Валерій Павлович — 5 публіка-
цій із топ-групи у галузі фізики (Інститут тео-
ретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН 
України).

У третій номінації «Наукові журнали 
України» було відзначено найкращий науко-
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вий журнал НАН України та найкращий жур-
нал університетів:

• «Symmetry, Integrability and Geometry: 
Methods and Applications», або SIGMA (Інсти-
тут математики НАН України);

• «Ukrainian Journal of Physical Optics» (Ін-
ститут фізичної оптики ім. О.Г. Влоха).

У четвертій номінації «Продуктивність, 
ефективність та інтегрованість у світову 
науку» найпродуктивнішою науковою уста-
новою за загальною кількістю публікацій ви-
знано у системі НАН України і в системі МОН 
України відповідно:

• Національний науковий центр «Харків-
ський фізико-технічний інститут» НАН Укра-
їни; 

• Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка.

Найбільш цитованою науковою установою 
за нормалізованими показниками, відповідно, 
було названо: 

• Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Бо-
голюбова НАН України;

•  Прикарпатський національний універси-
тет імені Василя Стефаника.

Щодо інтегрованості у світову науку лауре-
атів визначали за найбільшою кількістю пу-
блікацій, зроблених у міжнародній науковій 
співпраці. Ними стали: 

• Фізико-технічний інститут низьких тем-
ператур ім. Б.І. Вєркіна НАН України;

• Харківський національний університет 
ім. В.Н. Каразіна.

У п’ятій номінації «Комерціалізація на-
уки» відзнаки вручалися за наукове співро-
бітництво з реальним сектором економіки. Їх 
одержали: 

• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Па-
тона НАН України;

• Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржев-
ського НАН України;

• Ужгородський національний університет;
• Національний технічний університет 

«Хар ківський політехнічний інститут».

У шостій номінації «За грантове фінансу-
вання науки» нагород «За міжнародне фінан-
сування» було удостоєно наукові установи з 
найбільшою кількістю публікацій, профінан-
сованих грантами. У цій номінації лауреатами 
стали:

• Головна астрономічна обсерваторія НАН 
України;

• Львівський національний університет іме-
ні Івана Франка.

У сьомій номінації «Наука та інновації» 
лідерами інновацій у системі НАН України і 
в системі МОН України відповідно було ви-
знано:

• Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця 
НАН України;

• Національний технічний університет Ук-
раї ни «Київський політехнічний інститут іме-
ні Ігоря Сікорського».

Заступник головного 
редактора журналу

О.О. МЕЛЕЖИК


