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Вебінар починаться о 10:15 (київський час, GMT+3)
Триває перевірка звуку. Має бути музика, якщо так – вкажіть в чаті ваше місто

AUDIO

Настройка звука

Пошукайте налаштування оберіть 
перетелефонувати на телефон 
Call me Phone number
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якщо немає звуку тут (під трьома крапками)
знайдіть Audio connection



СЕРТИФІКАТ
буде надіслано на вказану при підключенні 
електронну пошту 

до 15 травня (може потрапити до SPAM)

Якщо було прослухано БІЛЬШЕ 90 % 
основного часу вебінару 10:15–11:15

Якщо мав бути і не отримали 
після 30 травня напишіть на 
Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com

NB! Ukr.net заблокував доставку сертифікатів

За 10 березня і попередив що блокуватиме і надалі 
Вкажіть дату вебінару та пошту яку вказали при 
підключенні
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Презентація

https://www.dropbox.com/s/udr6fy0qw73woyh/swot.en.uk.pdf?dl=0

http://shorturl.at/lwzYZ



План
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Приєднуйтесь до цієї сесії, щоб дізнатися, як 
коректно аналізувати продуктивність
інституцій, оцінювати співпрацю, визначати
експертів у тематиці, демонструвати сильні
сторони, відкривати можливості, 
порівнювати з аналогами тощо

InCites Benchmarking & Analytics на 
основі даних Web of Science Core 
Collection надає вам об’єктивні та 
надійні індикатори, необхідні для 
прийняття впевнених рішень щодо
ваших досліджень. 
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інструмент для досвідчених дослідників

Надійне джерело нейтральна до
видавців наукова інформація

Визнаний експерт у дослідженнях на
основі цитування оцінка та передовий
досвід

Мережа цитування забезпечення
співпраці академічних наукових
досліджень

Редакторсь
кий відбір

Індексація

Глибокий та 
охоплюючи

й

Дані
об'єднання

Класифікація

Дані Web of Science Core Collection використовуються в InCites



Отримайте всебічне уявлення про світові дослідження в галузі природничих, соціальних і мистецтво-
гуманітарних наук

Платформа Web of Science
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16 М +
Записи з даними про
фінансування

126 К+
Книг

11М+
Набори даних і 
дослідження даних

21 К+
Всього журналів в
Основна колекція

34 К+
Журнали на всій 
платформі

92М
Патенти на понад 46 
мільйонів винаходів

226 К+
Матеріали конференції

185 М+
Записи

Архів до 1900 року
З індексацією від обкладинки
до обкладинки

2 В+
Цитовані посилання



Високоякісний 
контент

Багатовимірні 
профілі 
дослідників

Інструменти 
робочого процесу 
та аналізу

Нейтральна до 
видавця 
експертиза

8© Clarivate 2022

Web of Science

Підтримуйте цілісність
досліджень та 
підтримуйте
інформаційну
грамотність, вказуючи
студентам і викладачам
на вміст провідних
світових видань.

Допоможіть своїм 
дослідникам 
продемонструвати свій 
науковий внесок і 
продемонструвати вплив на 
дослідницький ландшафт, 
щоб зміцнити репутацію 
вашої установи.

Економте час за допомогою
інструментів, які
автоматично пишуть вашу
бібліографію для вас, 
визначають авторитетні
журнали, які найкраще
підходять для ваших
рукописів.

Отримайте уявлення про
галузеві тенденції від ISI 
або дізнайтеся, як
отримати рецензію від
експертів, які не мають
інтересу до видавців.

Прискоріть дослідження своєї установи за допомогою інтегрованого набору 
надійних ресурсів
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InCitesПорівняльний аналіз і 
аналітика

• InCitesBenchmarking & Analytics™
надає вам об’єктивні та надійні
індикатори, необхідні для
прийняття впевнених, керованих
даними рішень щодо ваших
дослідницьких програм.

• Створено на основі точних і повних
метаданих публікацій в Web of 
ScienceTM Core Collection



Insert footer

• з 1980 року по теперішній час

• Оновлюється щомісяця

• Дані про фінансування з 2008 
року
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Які дані маємо в InCites?
Якісні дані Web of Science Core Collection з 1980 року

Дані

2022

Журнали

Журнали

Книги

конференції



Набір даних InCites: узгоджений канал метаданих для 
надійного аналізу

73Публікації М+

1980-2022 роки

70+ показників

InCites

223 країни/регіони

23 схеми

6 варіантів ОА

Оновлюється щомісяця

1300 + грантодавців

5К + видавців

16 К профілей установ

39 типів документів

800+ категорій



Надійні індикатори
цитування

Порівняльний аналіз і аналітика InCites
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Показники 
співпраці

Впевнено 
вимірювати вплив 
цитування та 
репутацію за 
допомогою 
нормалізованих 
показників, 
отриманих на основі 
даних, що 
використовуються в 
основних ініціативах 
з оцінки досліджень у 
всьому світі

Заощаджуйте час на 
визначення 
академічних, 
галузевих та 
державних партнерів 
у всьому світі за 
допомогою 
попередньо 
вбудованих 
індикаторів і фільтрів 
для міжнародної та 
промислової 
співпраці

Оцінюйте своє
дослідження, 
використовуючи той 
інструмент, що й ваші
оцінювачі, за
допомогою більш ніж
13 локальних
регіональних
класифікацій
оцінювання, які
використовуються в 
національних
вправах з оцінки
досліджень

Швидко оцінюйте 
дослідницький 
ландшафт з будь-якої 
теми, щоб визначити 
провідних 
дослідників, центри 
передового досвіду та 
основних спонсорів –
у всьому світі чи вваш 
регіонз вибір

© 2021 Clarivate

Заощаджуйте гроші, 
оцінюйте відповідність 
вимогам та визначте, 
де ваші автори, 
ймовірно, платять за 
APCпопередньо 
вбудовані індикатори 
та фільтри для золотих, 
зелених та гібридних 
публікацій

Індикатори
відкритого доступу

Гнучка схема 
оцінювання

Кілька способів 
перегляду даних



Показники і Нормалізація
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Productivity
and Impact

Normalization Top Performance Collaborations

Web of Science 
Documents

Times Cited

Citation Impact

h-Index

Percentile and Average 
percentile

Category Normalized 
Citation Impact

Impact Relative to 
World

% Docs in Top 1%

% Docs in Top 10%

Counts and % Industry 
Collaborations

Counts and % 
Int’l Collaborations

InCites Benchmarking and Analytics: A diversity of Indicators

Journal Intelligence

Publishing Country

Journal Impact Factor

Eigenfactor

5-Year Journal 
Impact Factor

Journal Quartile

Journal Normalized 
Citation Impact

Funding Agency

% Docs Cited

% Docs by JIF Quartile

Highly Cited Papers

% Highly Cited Papers

% Hot Papers

# Docs by Journal

Affiliation

Country/Region/
Province/State

Learn more about 
indicators

Immediacy Index

Cited Half Life

Article Influence

Open Access counts, % 
for all types

Author Position
(1st, Last, Corresp.)
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http://help.incites.clarivate.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook.html
https://incites.help.clarivate.com/Content/Indicators-Handbook/ih-about.htm


Порівняльний аналіз і аналітика InCites – цифри в контексті

Матем
атика

Онкологія

Зловживання 
психоактивними 
речовинами

Дистанційне 
зондування

Біологія

фізики

астрономія

Нормалізація категорії

Моделі цитування значно 
відрізняються залежно 
від дисципліни

наприклад, інженерія 
проти права

Огляд стаття Редакція

Нормалізація типу документа

Цитати відрізняються за типом
документа в журналі

Огляди, як правило, цитуються
частіше, ніж статті; редакційні статті, 
рецензії на книги тощо можуть
залишитися без посилання

Нормалізація часу

Цитування динамічні, з 
часом збільшуються з 
різною швидкістю залежно
від віку та категорії статті

"Коефіцієнти зрілості
цитування" відрізняються
між галузями

2018 рік

р
а

зі
в

 ц
и

ту
єт

ьс
я

1990 рік

Нормалізація поміщає дані в контекст – чи є об’єкт, що працює краще чи гірше
ніж очікування щодо журналу чи категорії?

15© 2021 Clarivate

Виражається по 
відношенню до 1, 

причому 1 представляє 
очікувану (середню) 

продуктивність.



Необхідність нормалізації впливу

20
Слабкий або сильний вплив? 0

25

20

Сильн

ий

0

1000

20
Слабкий

При створенні показників важливо враховувати контекст. Якщо застосувати належну нормалізацію, 
можна створити значущий аналіз і порівняння:
- Порівняльний аналіз країн/установ різного розміру, фінансування та спеціалізації
- Розкриття досвіду, навіть у нішевих темах



Нормалізаціяна рівні документа
Для в категорія

Скільки цитувань я можу очікувати для своїх статей?
Як мої статті працюють у моїй галузі?
Наскільки сильні інші автори в моїй галузі?

Показник ефективності в 
категорії «Менеджмент» 

для цієї статті від 2012 року

Категорія Вплив нормалізованого 
цитування =

Times Cited

=

43

= 5.86Категорія Очікувані 
цитування

7.34

Значення 1 відповідає продуктивності, яка відповідає середньому світовому показнику.
Значення >1 вважаються вищими за середні.

Значення < 1 вважаються нижчими від середнього. 17



SWOT-аналіз
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SWOT 
аналіз

SWOT-аналіз університету вивчає сильні, слабкі сторони, 
можливості та загрози закладу.

S

Сильні 
сторони

О
Можливості

W
Слабкі 

сторони

Т

Загрози
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SWOT аналіз
Сильні сторони
• Сфери, які ваша установа робить краще за інші, тобто речі, які 

відрізняють вас від ваших конкурентів.

Слабкі сторони
• Сфери, де ваш заклад може покращитися. Проаналізуйте своїх 

людей, дослідження, співпрацю та програми, щоб виявити внутрішні 
слабкі сторони.

Можливості
• Перспективи, які ваша установа може використати для зростання та 

руху вперед.

Загрози
• Сфери/співпраця/дослідження, які можуть негативно вплинути на 

вашу ефективність.

Ключові компоненти

C

O

W

Т



SWOT 
матриця

Сильні 
сторони

Можливості

Слабкі 
сторони

Загрози



Ідентифікувати сильні сторони,
слабкості, можливості, і загрози
вашого дослідження

22



23Вставити нижній колонтитул

InCites B&A

Системні звіти за 
Організацією або
Дослідником може надати
вам великомасштабні дані, 
публікації тенденцій. Ви
можете ідентифікувати

найкращі галузі досліджень, 
важливі співпраці, 
найвпливовіші роботи, 
опубліковані вашими
дослідниками.

Визначте та рекламуйте 
сильні сторони вашого 
дослідження

• Використовуйте системні звіти, щоб збирати основні відомості про вашу 
дослідницьку організацію та застосовувати дані для внутрішнього чи 
зовнішнього просування.

• Експорт наданих візуалізацій.
• Розширте візуалізацію, отримайте вихідні дані та візуалізуйте їх у 

бажаному програмному забезпеченні/інструменті.
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InCites B&A

Якщо ви шукаєте
індивідуальний аналіз, ви
можете оцінити власні
звіти, які можуть краще
відповідати вашим
потребам.

- Збирайте аналізи
Налаштуйте власний звіт

- Поділіться ним зі своїми
колегами в Інтернеті або
у форматі PDF

Визначте сильні сторони 
вашого інституційного 
дослідження

Поділіться своїм звітом як «живим» вмістом 
або як

pdf. файл

Отримайте дані про своїх дослідників, 
організацію, країну, область дослідження, 
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Сильні 
сторони

Можливості

Слабкі 
сторони

Загрози

Казахський
національний
університет 
Аль-Фарабі, 
SWOT-аналіз

Проаналізуйте структуру
результатів досліджень

університету використовуючи
індикатори на ваш вибір.

Почніть свій SWOT-аналіз з 
вибору періоду часу, схеми

області дослідження та 
індикаторів, включаючи кількість

документів Web of Science та 
категорію Нормалізованого

впливу цитування
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Сильні 
сторони

Можливості

Слабкі 
сторони

Загрози

Приклад SWOT 
аналізу:
Казахський
національний
університет ім Аль-
Фарабі

Можливість Сила

ЗагрозаСлабкість
Використовуйте 

візуалізацію 
діаграми 

розсіювання для 
SWOT-аналізу



2
7

Citation Topics

Citation Topics— це групи
документів, пов’язаних із
цитуванням. Алгоритм був
розроблений CWTS 
(Лейден) і розгорнутий
під керівництвом
Clarivate (ISI).

Вихідним є трирівнева
ієрархічна система
класифікації. Кожен
документ належить до
однієї мікротеми.
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Приклад SWOT аналізу: Казахський національний університет ім Аль Фарабі

Сила

Слабкість

Можливість

Загроза

Сильні 
сторони

Можливості

Слабкі 
сторони

Загрози
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Приклад SWOT аналізу: Казахський національний університет ім Аль Фарабі

Сила

Слабкість

Можливість

Загроза

Сильні 
сторони

Слабкі 
сторони

Загрози

Сильні 
сторони

Можливості

Слабкі 
сторони

Загрози
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Приклад SWOT аналізу: Казахський національний університет ім Аль Фарабі

Сильні 
сторони

Можливості

Слабкі 
сторони

Загрози

Можливість Сила

ЗагрозаСлабкість
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SWOT-аналіз національного рівня для університетів та наукових організацій
Словенії в галузі клінічних і природничих наук

Сильні 
сторони

Можливості

Слабкі 
сторони

Загрози

Можливість

Слабкість

Сила

Загроза



Ідентифікувати сильні сторони,
слабкості, можливості, і загрози своїх
конкурентів і пошук співпраці

32
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Які установи публікують найбільш результативні дослідження у 
вашому регіоні?

Ви можете аналізувати установи за допомогою фільтра для категорій або
експортувати з Web of Science до InCitesдо 50 000 публікацій по бажаній
темі в одному наборі та використовуйте всі фільтри та індикатори, щоб
визначити установи, які найбільше впливають на вашу область
дослідження.
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Які установи публікують найбільш результативні дослідження у 
вашому регіоні?

Застосуйте фільтр 
місцеположення, щоб 
побачити установи з 
вашої країни

Національний аналіз
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Які установи публікують найбільш результативні дослідження у 
вашому регіоні?

Застосуйте фільтр 
розташування 

тавиключити свою 
країнупобачити 

міжнародні установи

Міжнародний аналіз
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Які установи публікують найбільш результативні дослідження у 
вашому регіоні?

Натисніть на кількість 
документів для установи, 
щоб переглянути список 

документів або 
доперефокусувати свій 

аналізорганізаціям / 
дослідникам / місцям, з 

якими співпрацює ця 
установа.



37

Які установи публікують найбільш результативні дослідження у 
вашому регіоні?

Аналізуйте діаграму
розсіювання, щоб побачити, 

які установи публікують
результативні дослідження та 

з якими установами варто
співпрацювати

Сила

Загроза

Можливість

Слабкість

Сильні 
сторони

Можливості

Слабкі 
сторони

Загрози



Сильні сторони, слабкості,
можливості, і загрози вашої
інституційної співпраці
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Показники співпраці для установ

Відсоток робіт, написаних у 
співпраці з іноземними 
установами.

Статті, написані у співпраці з 
промисловими установами.

Відсоток робіт, написаних у 
співпраці з промисловими 
установами.

Статті, написані у співпраці з 
іноземними установами.

Національний аналіз
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Співпраця аналіз для ваш установа

ПроаналізуйтеInCites набір
даних з документами ESCI 

або без них і в бажаний
час.

Виберіть свій або
потрібний заклад як фільтр
для відображення установ, 

які співпрацюють, у 
таблиці.

Додайте свою країну як
фільтр для національного 

аналізу. Для міжнародного
аналізу виключіть вашу

країну.

Визначте області
дослідження, для яких ви
хочете провести аналіз. Ви

можете вибрати одну з 
різних схем.
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З якими міжнародними інституціями варто продовжувати співпрацю?

Аналізуйтедіаграму розкиду, 
щоб побачити, яка 

міжнародна співпраця є 
вигідною для вашої установи, 

а яка є недостатньою.

Сила

Загро
за

Можливість

Слабкість

Сильні 
сторони

Можливості

Слабкі 
сторони

Загрози
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З якими вітчизняними інституціями варто продовжувати співпрацю?

Аналізуйте діаграму розкиду, 
щоб побачити, яка

національна співпраця є 
вигідною для вашої установи, 

а яка є недостатньою.

Сила

Загро
за

Можливість

Слабкість

Сильні 
сторони

Можливості

Слабкі 
сторони

Загрози



Ваші питання
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СЕРТИФІКАТ
буде надіслано на вказану при підключенні 
електронну пошту 

до 30 травня (може потрапити до SPAM)

Якщо було прослухано БІЛЬШЕ 90 % 
основного часу вебінару 10:15–11:15

Якщо мав бути і не отримали 
після 30 травня напишіть на 
Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com

NB! Ukr.net заблокував доставку сертифікатів

За 10 березня і попередив що блокуватиме і надалі 
Вкажіть дату вебінару та пошту яку вказали при 
підключенні
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LibGuides
clarivate.libguides.com/home

Web of Science Learning
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/

Відео
https://videos.webofsciencegroup.com/

Додаткові ресурси

http://clarivate.libguides.com/home
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/
https://videos.webofsciencegroup.com/


Новинка

46

https://clarivate.libguides.com/europe/ukraine



47

Вебінари червня

9 червня 2022 Як обрати видання для публікації та не помилитися з вибором

Тези: Що дає науковцю публікація в міжнародному виданні? Як обрати видання для публікації? Скільки 

коштує? Де опублікуватися безкоштовно? В яких журналах більше статей за моєю темою за останні роки? Як 

зберегти перелік таких видань? Що таке високоцитована робота? Чи є обмеження за кількістю авторів, 

установ, посилань в переліку літератури? Як швидко статтю прорецензують і надрукують? Структура статті, 

правила оформлення. Як швидко і без помилок оформити публікацію за форматом видання Що можна/не 

можна робити зі статтею після публікації? Перевірка індексації видання у Web of Science Core Collection. 

Реєстрація: 10:15–11:15 https://bit.ly/3GePbEa 16:15–17:15 https://bit.ly/3n5brYB

14 червня 2022 Clarivate для науковців

Тези: Мета вебінару нагадати/познайомити, навчити ефективно працювати з головними ресурсами Clarivate 

для наукової діяльності. Зокрема з базою даних Web of Science Core Collection для пошуку, аналізу наукової 

літератури, підбору видань, партнерств, грантів. Journal Citation Reports для коректної оцінці, порівняння 

видань. EndNote - оформлення власних публікацій за форматами обраного видання, EndNote Click пошук 

повних текстів, Publons презентації досягнень науковця. Розраховано на початківців та тих хто бажає 

ознайомитися з останніми оновленнями ресурсів. Відповіді на ваші запитання

Реєстрація: 10:15–11:15 https://bit.ly/3PvJPIG 16:15–17:15 https://bit.ly/3MHd2Pa

https://bit.ly/3GePbEa
https://bit.ly/3n5brYB?elqTrackId=be5dc0e3db2f45f5955a726ace2d4d78&elqaid=4204&elqat=2
https://bit.ly/3PvJPIG
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Research Smarter

28 червня 2022 Research Smarter: Світ цитувань

Тези: Цитування та його види. Чому ми цитуємо документи? Структура Web of Science, звідки та які там цитування, 

як їх оцінити та використати. Чемпіони цитувань та сплячі красуні.Звіт по цитуванню та пов'язані записи. Про що 

говорять абсолютні та нормалізовані показники, які використовували цитування: імпакт-фактор, CNCI, JCI, індекс 

Хірша тощо. Як ці метрика використовується для оцінки організацій, тем і науковців. Як збільшити цитування та h-

індекс? Чому не підраховано всі цитати? Профіль автора, хто та де цитує ваші публікації (географія цитування). 

Пошук в пристатейній бібліографії. Як знайти цитування робіт/журналів, якщо вони не проіндексовані у Web of 

Science? Відповіді на ваші запитання

Реєстрація: 10:15–11:15 https://bit.ly/39E8WIV

30 червня 2022 Research Smarter:Новий Journal Citation Reports

Тези: Що чекає нас в новому Journal Citation Reports? Приєднуйтесь до нашого вебінару, щоб дізнатися як 

проаналізувати впливовість журналу, досліджуючи значну кількість показників цитування, в тч імпакт-фактор 

журналу, і його варіації, JCI квартиль та інші. І як приймати зважені рішення де публікуватися, незалежно від того, 

надсилаєте ви свій перший рукопис чи чергова видатна публікація.

Реєстрація: 10:15–11:15 https://bit.ly/3PD4o60



Інформаційні сайти

https://clarivate.com/

англійською

https://clarivate.com/webofsciencegroup/training/
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Інформація на Clarivate Analytics українською

Інформація про семінари і вебінари українською

https://www.youtube.com/channel/UC
SMJ679M7c78lYA5eu41jYg

https://clarivate.ua
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https://www.facebook.com/Ukr.Sci.Kit

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg


Корисні посилання

webofscience.com

my.endnote.com

Clarivate.ua

youtube.com/WOKtrainingsRussian

https://www.facebook.com/Ukr.Sci.Kit

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
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Web of Science: вхід на платформу в установі
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Реєстрація в установі 
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Зареєстровані користувачі – завжди з Web of Science

Login – електронна пошта з 
якої реєструвалися

Password – той що створили

Віддалений доступ діє 6 
місяців Безкоштовно!
Web of Science
EndNote
Publons ResearcherID
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Продовження віддаленого доступу
https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US
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https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US


Продовження віддаленого доступу
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Якщо кабінет було створено



Не встигли зареєструватися?
Далеко від установи?
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Access guidance: Please contact our Customer Care team 
at wosg.support@clarivate.com with details of your affiliated 
institution.

mailto:wosg.support@clarivate.com
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Дякую
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