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НАУКОМЕТРИЧНИй АНАЛІЗ ЗАСОбІВ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІй 
В ОНКОЛОГІї

Мета роботи. Наукометрична оцінка інноваційних ресурсів з проблем онкології.
Матеріали та методи. Проаналізовано інноваційні ресурси за 2009–2014 рр., зокрема інформаційні лис-
ти, методичні рекомендації, реєстри галузевих нововведень і наукових медичних форумів, а також патен-
ти на винаходи та корисні моделі.
Результати. Надано оцінку кількісних показників процесу розробки методичних рекомендацій та ін-
формаційних листів за роками і темами. Аналіз структури засобів наукової комунікації з онкології до-
зволив з’ясувати розподіл методичних рекомендацій та інформаційних листів, більшість з яких припадає 
на 2011 р., а за останні два роки спостерігається тенденція зростання кількості інформаційних листів сто-
совно подолання онкозахворюваності. Проаналізовано розробників методичних документів та їх тематика. 
Зроблено аналіз патентної статистики для отримання розподілу патентів за способами лікування, діагнос-
тики, прогнозування та профілактики онкозахворювань.
Висновки. Встановлено, що у тематичній структурі інновацій, створених в онкології у 2009–2014 рр., пер-
ше місце посідають пропозиції для впровадження, які належать до нових методів лікування (54,0 %), ді-
агностики (15,0 %) та профілактики (15,0 %) онкологічних захворювань. Зросла кількість нововведень, 
що свідчить про підвищення значущості цього інноваційного засобу, який виконує головну функцію мар-
кетингової комунікації у розповсюдженні медичних інновацій з метою підвищення ефективності боротьби 
з онкозахворюваннями. Серед патентовласників корисних моделей понад 20 державних установ, зокрема 
7 медичних вузів, 3 академії післядипломної освіти та Національний інститут раку МОЗ, 4 наукових уста-
нови НАМН України.
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Сьогодні онкологію вважають однією з найсклад-
ніших проблем держави. Водночас це пріоритетний 
розділ сучасної медицини, де використовуються най-
більш наукомісткі і передові технології. Втім, у вітчиз-
няній онкології вже досягнуто певного прогресу завдя-
ки відкриттям фундаментальних медико-біологічних 
наук та інноваційним науково-практичним розробкам.

Збереження цілісності наукової комунікації 
в межах системи охорони здоров’я є головною осо-
бливістю її функціонування. Дієві форми наукової 

комунікації — сучасні засоби упровадження медич-
них технологій, які відповідають принципам дока-
зової медицини, визнані найновішими, найбезпечні-
шими, найефективнішими і практикуються в усьо-
му світі [1, 2]. На жаль, вітчизняна система охорони 
здоров’я стоїть ще тільки на початку процесу удо-
сконалення засобів наукової комунікації в інновацій-
ній сфері. Саме тому ця проблема майже щодня на-
буває нового значення у формуванні сучасного рин-
ку медичних інновацій та комунікаційних каналів 
їх трансферу.

Рівень наукових досліджень із застосуван-
ням бібліометричних методів у онкологічних 
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дослідженнях характеризується підвищенням інте-
ресу до цих питань [1–4]. Разом з тим, майже від-
сутні наукометричні дослідження, спрямовані на те, 
щоб відтворити об’єктивну картину справжнього 
становища проблеми онкології в Україні, оцінити ін-
новаційну спрямованість українських засобів науко-
вої комунікації.

Відомо, що використання наукометричних ме-
тодів аналізу засобів наукової комунікації дозволяє 
отримати оглядово-аналітичні інформаційні продук-
ти інноваційної спрямованності, які можуть викорис-
товувати як науковці, так і інформаційні працівники 
для удосконалення інформаційного забезпечення нау-
кової та клінічної діяльності [5–7]. Це, приміром, мо-
жуть бути дані щодо розвитку окремого наукового на-
пряму, що дозволяє простежити за розвитком та зро-
бити прогноз його подальшого удосконалення; відо-
мості щодо публікаційної активності наукових уста-
нов та окремих фахівців; параметри структурних ха-
рактеристик документальних потоків (типо-видових, 
тематичних, хронологічних тощо).

Мета роботи — наукометрична оцінка інновацій-
них ресурсів з проблем онкології.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
У роботі використано наукометричний під-

хід до опрацювання засобів наукових комунікацій. 
Як джерело інформації обрано інноваційні ресур-
си Українського центру науково-медичної інформа-
ції та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України за   
2009–2014 рр., зокрема інформаційні листи, мето-
дичні рекомендації, Реєстри галузевих нововведень 
і наукових медичних форумів. Інноваційну інформа-
цію, що запропоновано для впровадження в практи-
ку охорони здоров’я України, проаналізовано за кіль-
кісними показниками та структуровано за темати-
кою, науковими центрами та ін. У роботі також ви-
користана патентна інформація за результатами про-
ведення пошуку у спеціалізованій БД «Винаходи (ко-
рисні моделі) в Україні» Українського інституту про-
мислової власності у 2009–2014 рр. Пошук проведе-
но за ключовими словами в назвах об’єктів інтелек-
туальної власності: «лікування раку», «діагностика 
раку», «прогнозування раку», «профілактика раку», 
а також за назвою провідних установ. У роботі вико-
ристані такі методи: наукометричний, системний ана-
ліз, статистичні.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА їХ ОбГОВОРЕННЯ
Упровадження інноваційних онкологічних техно-

логій, що забезпечують сучасне розв’язання конкрет-
них клінічних завдань, дозволяє підвищувати якість 
життя пацієнтів, сприяє досягненню нового рівня те-
рапії, більш ефективному витрачанню коштів, а також 
значному підвищенню кваліфікації медичного персо-
налу [8, 9].

Реалізація у практичній охороні здоров’я можли-
востей діагностики та лікування злоякісних пухлин 
на засадах досягнень сучасної науки є надзвичайно 
актуальною.

Серед головних каналів комунікації, спрямова-
них на дифузію знань стосовно онкологічних техноло-
гій, можна назвати такі:

– інформаційний обмін при персональних кон-
тактах на семінарах, симпозіумах, виставках та ін.;

– видання методичних рекомендацій (МР), по-
сібників, інформаційних листів (ІЛ) тощо;

– навчання лікарів на робочих місцях, семіна-
рах у наукових установах, на курсах підвищення ква-
ліфікації і т. ін.;

– розповсюдження інноваційних медичних 
знань шляхом включення медичних досягнень у кур-
си лекцій для студентів вищих навчальних закладів 
та інше.

Комунікаційний процес просування медич-
ної технології дуже важкий і складається як мінімум 
з двох протилежних сторін: розробника та споживача. 
Розробник повинен мати навики рекламування сво-
їх розробок для їх впровадження, а споживач — мати 
змогу зрозуміти зміст та оцінити доцільність викорис-
тання окремої розробки (рис. 1).

Не випадково серед засобів наукової комунікації 
методичні рекомендації посідають перше місце, адже 
вони регламентують, роз’яснюють, деталізують засто-
сування нововведень.

Кількісна характеристика інтенсивності процесу 
розробки методичних рекомендацій та інформаційних 
листів за роками наведена на рисунку DІ кол. вкл.

Як бачимо, максимальна кількість методичних 
рекомендацій припадає на 2010 р., а інформаційних 
листів — на 2011 р.

Серед запропонованих засобів медичні техноло-
гії розподіляються на нові методи лікування (54,0 %), 
діагностики (15,0 %), профілактики (15,0 %), прогно-
зування (8,0 %) та інші (8,0 %) (рис. DІI кол. вкл.).

Серед головних розробників методичних доку-
ментів (методичних рекомендацій та інформаційних 
листів) слід відзначити ДУ «Національний інститут 
раку» — 72 розробки; ДУ «Інститут медичної радіо-
логії ім. С. П. Григор’єва НАМН України» — 22; Ін-
ститут експериментальної патології, онкології і ра-
діобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України — 12; 
Одеський національний медичний університет — 8; 
ДУ «Науковий центр радіаційної медицини НАМН 
України» — 7; Харківська медична академія після-
дипломної освіти — 5; Національна медична акаде-
мія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика — 4 та 
ще 10 установ. Ці методичні рекомендації зазвичай 
віддзеркалюють нагальні проблеми практичної охоро-
ни здоров’я стосовно питань профілактики, діагнос-
тики та лікування онкозахворювань.

Оскільки Національний інститут раку має біль-
шість методичних документів, то була проаналізована 
їх тематика за 2014 р. Так, більшість методичних доку-
ментів присвячено новим методикам хірургічного (38 %) 
та 25 % — комплексного лікування (рис. DIIІ кол. вкл.).

Окремо слід відзначити інновації, що відобра-
жаються у щорічному Реєстрі галузевих нововве-
день, який є найважливішим комунікаційним засобом 
і виконує головну функцію засобу науково-медичної 
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комунікації щодо розповсюдження інновацій для 
їх подальшого використання або комерціалізації.

За даними Укрмедпатентінформу, протягом 2009–
2014 рр. було надруковано 176 нововведень за напрям-
ками онкологія (147) та медична радіологія (29). Ди-
наміка їх розподілу свідчить, що найбільш продуктив-
ним був 2014 р., тобто спостерігаємо поступове зрос-
тання кількості нововведень (рис. DІv кол. вкл.).

Таким чином, зростання кількості нововведень 
свідчить про значущість цього комунікаційного засобу. 
Він виконує головну функцію маркетингової комуніка-
ції у розповсюдженні медичних інновацій з метою під-
вищення ефективності у подоланні онкозахворювань.

Враховуючи, що більшість методичних докумен-
тів містять інноваційні розробки на рівні корисних мо-
делей та винаходів, було проаналізовано кількість ви-
даних українських патентів у період 2009–2014 рр. 
За результатами пошуку було знайдено 328 патентів, 
зокрема 52 (16 %) на винаходи та 276 (84 %) на корисні 
моделі. Серед напрямків, що активно удосконалюють 
розробники, є такі: способи лікування онкозахворю-
вань — 211 (64 %), способи діагностики — 94 (28,6 %), 
способи прогнозування 16 (5 %), способи профілакти-
ки — 7 (2,4 %). Слід також зазначити, що серед спосо-
бів лікування майже всі винаходи (47 патентів) нале-
жать іноземним заявникам з 12 країн світу, більшість 
з них запатентовано у США (52 %). На нашу думку, 
це пов’язано з тим, що в сучасній онкології при ліку-
ванні патентовласники застосовують нові лікарські 
композиції, зокрема апоптоз-індукуючі засоби, інгібі-
тори антиапоптичних білків BcL-2 та інші сполуки. 
Динаміку патентування корисних моделей протягом 
шести років наведено на рис. Dv кол. вкл..

Аналіз патентовласників корисних моделей до-
зволив виділити 20 державних установ, зокрема 7 ме-
дичних вузів, 3 академії післядипломної освіти та На-
ціональний інститут раку МОЗ України; 4 наукових 
установи НАМН України. У розробці інновацій взяли 

участь організації різного підпорядкування, а саме: 
Національний інститут раку МОЗ (40 %); ДУ «Інсти-
тут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН 
України» (9 %); Донецький національний медичний 
університет ім. М. Горького (5 %), Запорізький дер-
жавний медичний університет (3 %) та інші.

Медичні наукові форуми (науково-практичні кон-
ференції, з’їзди, конгреси, семінари та ін.) як нефор-
мальний засіб наукової комунікації є ефективною 
 формою організації наукової діяльності, при якій здій-
снюється активний обмін новою інформацією між на-
уковцями та лікарями. Виступи з доповідями, розроб-
ками, пропозиціями на наукових форумах, конферен-
ціях регіонального, національного та міжнародного  
рівня є досить потужним комунікаційним засобом 
упровадження нових медичних розробок. Отже, моні-
торинг структури і тематики наукових форумів щодо 
таких напрямів, як онкологія та радіологія дає можли-
вість оцінити інтенсивність та структуру розвитку до-
сліджень. Інтенсивність проведення наукових форумів 
за їх видами (2009–2014 рр.) наведена на рис. DvІ кол. 
вкл., а географічно представлена в таблиці.

Як бачимо, найбільше було проведено науково-
практичних конференцій, присвячених питанням он-
кології (90 %) та медичної радіології (67 %).

Таблиця 
Географія проведення наукових форумів  

за 2009–2014 рр.

назва  
міста проведення

онкологія Медична радіологія

Київ 30 9
Харків 4 4

Донецьк 2 3
Одеса 3 2

Івано-Франківськ 2 2
Львів 2 1
Інші 5 7

Канали розповсюдження  
інноваційної інформації

Створення повідомлення  
про інновацію  

(нововведення, ІЛ, МР)

Аналіз повідомлення 
(отримувач порівнює повідомлення  

з інформацією, яку вже має)

Стратегія  
впровадження інновації  

(презентації, виставки та ін.)

Отримання повідомлення, зміна 
знань та відчуттів споживача

Зворотний зв’язок
(акти впровадження, договори та ін.)

Прийняття рішення щодо 
використання інновації

Рис. 1. Канали розповсюдження засобів комунікації
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Аналіз географії проведення наукових форумів 
свідчить про їх концентрацію у Києві (62,5 % — онко-
логія та 31 % — радіологія) і тільки 8 і 13,8 % відпо-
відно у Харкові, 25 і 7 % — Одесі, по 4 й 10 % — у До-
нецьку, 4 й 7 % — Івано-Франківську, 4 й 3,5 % — Льво-
ві (табл.).

ВИСНОВКИ
Аналіз структури засобів наукової комунікації 

у сфері онкології дозволив з’ясувати, що методичних 
рекомендацій було підготовлено (268) значно більше, 
ніж інформаційних листів (109) і найбільша їх кіль-
кість припадає на 2011 р., а за останні 2 роки спосте-
рігається тенденція зростання кількості ІЛ щодо по-
долання онкозахворюваності. Встановлено зростан-
ня кількості нововведень, що свідчить про підвищен-
ня значущості цього інноваційного засобу, який ви-
конує головну функцію маркетингової комунікації 
у розповсюдженні медичних інновацій з метою під-
вищення ефективності боротьби з онкозахворюван-
нями.

Серед головних розробників методичних доку-
ментів слід відзначити ДУ «Національний інститут 
раку» — 72 розробки (39 методичних рекомендацій 

та 33 інформаційних листи). Їхня тематика голо-
вним чином присвячена новим методикам хірургіч-
ного (38 %) та комплексного лікування (25 %). У те-
матичній структурі інновацій, створених в онкології 
у 2009–2014 рр., перше місце посідають пропозиції 
для впровадження, які належать до нових методів лі-
кування (54,0 %), діагностики (15,0 %) та профілакти-
ки (15,0 %) онкологічних захворювань. За іншими на-
прямками дослідниками подано помітно менше про-
позицій для впровадження.

Аналіз патентної статистики дозволив встанови-
ти розподіл патентів за такими видами: способи ліку-
вання онкозахворювань (64 %), способи діагности-
ки (28,6 %), способи прогнозування (5 %) та спосо-
би профілактики (2,4 %). Серед патентовласників ко-
рисних моделей понад 20 державних установ, зокре-
ма 7 медичних вузів, 3 академії післядипломної освіти 
та Національний інститут раку МОЗ; 4 наукових уста-
нови НАМН.

Моніторинг структури та тематики наукових фо-
румів з проблем онкології дозволив оцінити геогра-
фію їх проведення — у Києві (62,5 % онкологія), Хар-
кові (8,0 %); Одесі (25,0 %); Донецьку (4 %); Івано-
Франківську (4 %) та Львові (4 %).
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НАУКОМЕТРИЧЕСКИй АНАЛИЗ СРЕДСТВ НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИй В ОНКОЛОГИИ

Цель работы. Наукометрическая оценка инновационных ресурсов по проблемам онкологии.
Материалы и методы. Проанализированы инновационные ресурсы за 2009–2014 гг., в частности инфор-
мационные письма, методические рекомендации, реестры отраслевых нововведений и научных медицин-
ских форумов, а также патенты на изобретения и полезные модели.
Результаты. Дана оценка количественных показателей интенсивности процесса разработки методических 
рекомендаций и информационных писем по годам и темам. Анализ структуры средств научной коммуни-
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кации в области онкологии позволил установить распределение методических рекомендаций и информа-
ционных писем, наибольшее количество которых приходится на 2011 г., а за последние два года наблюда-
ется тенденция роста количества информационных писем по лечению онкобольных. Проанализированы 
разработчики методических документов и их тематика. Проведен анализ патентной статистики для полу-
чения распределения патентов по способам лечения, диагностики, прогнозирования и профилактики он-
козаболеваний.
Выводы. Установлено, что в тематической структуре инноваций по онкологии в 2009–2014 гг. первое 
место занимают предложения для внедрения по новым методам лечения (54,0 %), диагностики (15,0 %) 
и профилактики (15, 0 %) онкологических заболеваний. Выросло количество нововведений, что свидетель-
ствует о повышении значимости этого инновационного средства, которое выполняет функцию маркетин-
говой коммуникации для повышения эффективности борьбы с онкозаболеваниями. Среди патентооблада-
телей полезных моделей более 20 государственных учреждений, в том числе 7 медицинских вузов, 3 ака-
демии последипломного образования и Национальный институт рака МЗ, 4 научных учреждения НАМН 
Украины.

Ключевые слова: онкология, наукометрия, коммуникационные средства, патенты, методические рекоменда-
ции, инновации, форумы.
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SCIeNTOMeTRIC ANALYSIS Of MeANS Of SCIeNTIfIC COMMUNICATION IN ONCOLOgY

Purpose. Scientometric assessment of innovation resources according to oncology problems.
Materials and methods. Innovation resources for 2009–2014 such as leaflets, guidelines, register of field innova-
tions and medical scientific fora as well as patents for inventions and utility models, have been analyzed.
Results. Quantitative indices of intensity of process of guidelines and leaflets elaboration on annual and subject 
basis have been estimated. The analysis of a structure of scientific communication in oncology has made it pos-
sible to establish distribution of guidelines and leaflets, especially in 2011, and for the last two years the tendency 
of increase of quantity of leaflets concerning treatment of oncology patients is observed. Developers of guidelines 
and its subject were analyzed. The analysis of patent statistics in order to obtain classification of them according 
to treatment methods, diagnosis, prognosis and prevention of oncological diseases was carried out.
Conclusions. It has been established that in subject structure of the innovations in oncology for 2009–2014, offers 
concerning implementation gain the lead, according to new methods of treatment (54.0 %), diagnosis (15.0 %) and 
prevention (15.0 %) of oncological diseases. Increase of quantity of innovations has been ascertained suggesting 
importance of this innovation means which serves as marketing communication in order to improve effectiveness 
of oncological diseases control. There are more than 20 state institutions including 7 medical higher education in-
stitutions, 3 academies of postgraduate education and National cancer Institute of Ministry of Health, 4 scientific 
institutions of the National Academy of Medical Sciences among the patent holders of utility models.

Keywords: oncology, scientometrics, communication means, patents, guidelines, innovations, fora.
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