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Узагальнений погляд або запрошення до гри
1. Наш аналіз статистичних показників, що містяться у базі
даних ЮНЕСКО, ще раз доводить, що наука України недостатньо
забезпечується фінансово у порівнянні навіть із найменш економічно
потужними країнами-членами Євросоюзу у розрахунку на одну особу
населення. Однак виявилось, що достовірні розрахунки питомих
показників фінансування на одного дослідника в країні ускладнено
тим, що державна статистика не відносить до дослідників науковопедагогічних працівників. Разом із тим, вони є вченими відповідно до
Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» і за його
визначенням мають виконувати фундаментальні та прикладні
дослідження. У той же час, сумнівною виглядає чисельність
дослідників у підприємницькому секторі, оскільки Закон надає
підстави відносити до науково-технічних (прикладних) розробок
зокрема й таку діяльність, що не має безпосереднього відношення до
створення нового наукового знання і не відповідає критеріям, що
визначені світовою фаховою спільнотою для експериментальних
розробок у Керівництві Фраскаті від 2015 року.
Таким чином, в Україні залишається не визначеним достатньо
обґрунтовано, хто є дослідником за діяльністю та її результатами. І
цей фактор не сприяє цілеспрямованості й ефективності
стимулювання наукових досліджень та розробок.
2. Система організації наукових досліджень та розробок у країні
не стимулює досягнення «досконалості досліджень» і «досконалості
досліджень для інновацій», що відзначили міжнародні експерти у
2016 році та підтверджено у наших дослідженнях. Однак наш аналіз
законодавчих документів показує, що вчені, наукові та науковопедагогічні працівники не мають ні визначених обов'язків щодо
досягнення якості, наукової новизни та конкурентоздатності
отримуваних знань, ні нормативно запроваджених матеріальних та
моральних стимулів щодо досягнення їх досконалості та корисності.
В окремих університетах стимулюються показники публікацій, однак,
як правило, не оцінюється їх зміст.
3. Центральною у системі науки країни є схема використання
наукових ступенів і вчених звань як засіб визначення професійного та
соціального статусу вчених. У вищій освіті країни наявність
ступенів і звань вчених покладено і в основу ліцензування освітньої
діяльності у підрозділах вищих навчальних закладів.
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В останні роки присвоєння вчених звань певною мірою
поставлено в залежність від наявності публікацій у журналах, що
обліковуються у наукометричних системах Скопус і Веб оф Сайнс.
Якщо для вчених країни у галузях природничих наук, особливо у
академічних наукових установах і у провідних університетах, такі
публікації вже давно були нормою, у сфері соціогуманітарних наук
це вимагало змін. Аналіз статистики публікацій у Скопус
підтверджує, що кількість відповідних статей у сфері
соціогуманітарних наук України стрімко зросла за 2012-2016 роки, з
окремих напрямків економіки та менеджменту – у 12 – 22 рази
протягом двох років. При цьому не відбувалося суттєвого зростання
кількості вчених у цій галузі та відчутних позитивних змін у
фінансовому забезпеченні науки: у 2013-2016 роках реальні витрати
на соціальні науки постійно скорочувались.
У нашому дослідженні було поставлене запитання: чи
супроводжується стрімке зростання кількості статей позитивними
змінами якості опублікованих у них наукових результатів? Виявлено,
що у економіці та менеджменті суттєвого зростання набув відсоток
самоцитувань, за окремими напрямами він досяг 85%. Невиправдано
низькою залишилась кількість посилань на англомовні джерела
світового доробку. І головне: при застосуванні цитувань та посилань
автори переважної більшості статей не намагаються довести новизну
своїх пропозицій у порівнянні із наявними у публікаціях інших
вчених. Підставою для таких висновків є результати нашого аналізу
публікацій із економічної та педагогічної тематики.
Відзначимо, що в країні при використанні кількості публікацій
як показника не ідентифікуються ні внесок кожного з авторів, ні
якість та наукова новизна результатів досліджень. Останнє віддано на
розсуд незалежних (часто – закордонних) експертів у випадку
публікацій у престижних реферованих журналах, і «оцінювання
рівними» дійсно залишається одним із визнаних засобів. Однак
залишається частина видань, які контролюють якість публікацій
достатньо формально або
більш орієнтуються на комерційну
зацікавленість. Навіть включення журналів до провідних
наукометричних систем ще не є гарантією якості публікацій, що
підтверджує наш аналіз статей з економічної тематики у вітчизняних
журналах, які внесено до Скопус і Веб оф Сайнс.
Доводиться говорити про те, що визначення нормативноправовими документами влади кількості публікацій у журналах, що
реферуються у наукометричних системах Скопус і Веб оф Сайнс, як
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одного з основних показників оцінки наукової діяльності, на
інтервалі часу у декілька років не стало засобом радикального
підвищення ні когнітивної якості, ні комунікативної цінності, ні
престижності вітчизняних наукових результатів.
4. Когнітивні розриви. Припустимо, що у розумі (свідомості)
людини знаходиться приховане (мовчазне) знання (tacit knowledge),
яке частково актуалізується мисленням і може бути перенесене (як
часто вважається у концепціях менеджменту знань) у вигляді явного
знання (explicit knowledge) на матеріальні носії як сукупність знаків.
Я стверджую, що існують два когнітивні розриви:
- перший – між прихованим знанням і оперативним знанням у
свідомості людини, при цьому останнє відповідає класичним
уявленням про знання як виправдану істинну переконаність (justified
true belief);
- другий – між оперативним знанням у свідомості і сукупністю
матеріальних знаків на носії (у вигляді тексту, промови тощо).
Роль феноменів, які у нашій роботі визначено як когнітивні
розриви, як правило, применшується концепціями менеджменту
знань. У соціальній епістемології знання розглядається у контексті
суспільного характеру його формування, однак існування
колективних знань є предметом дискусій. Із позицій наявності
когнітивних розривів можуть бути уточнені положення концепцій
знань і семантичної інформації, а також концепція менеджменту
знань та інформації. Однак у наших дослідженнях усвідомлення
когнітивних розривів має й прикладне значення для визначення
особливостей викладацької діяльності в університетах.
5. Викладацька діяльність у вітчизняних університетах містить
створення достатньо широких навчальних курсів, значна частина
матеріалу яких містить не так власні напрацювання викладачів, як
інформацію, отриману через матеріальні носії від дослідників.
Наявність когнітивних розривів підкреслює складність передачі
когнітивних результатів між особами, зокрема між дослідниками і
викладачами. Переконаність (belief) разом із її контекстом у
свідомості особи не передаються цілком іншій особі через
матеріальні носії. Дослідник стосовно власного результату має одну
переконаність, викладач, що використовує результат «іншого», має й
іншу переконаність у контексті змісту власної свідомості. Матеріал,
який використовується у широкому навчальному курсі, є знаннєвоінформаційною сумішшю із різним ступенем виправданості та
переконаності викладача щодо різних фрагментів.
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Діяльність дослідника протягом нетривалого часу полягає, як
правило, у створенні власних знань за достатньо вузьким предметом
досліджень. Викладач часто змушений представляти у навчальних
курсах достатньо широкий за тематикою матеріал, всі фрагменти
якого він не здатен дослідити, обґрунтувати і довести, сформувати
надійне власне переконання. Викладач завжди «знає» матеріал дещо
іншим чином, ніж дослідники-автори окремих фрагментів.
Таким чином, діяльності дослідника і викладача суттєво
відрізняються у когнітивному аспекті. Обидві вони корисні для
університету, але різні, і не можуть оцінюватись за однаковими
схемами критеріїв і показників.
6. Суспільство вимагає від університетів зростання впливу на
соціально-економічні процеси, у яких все більше значення набувають
знання, майстерність та компетентності людей. Усвідомлення у
наших дослідженнях наявності когнітивних розривів співпадає у
вимірі пізнання із потребами спільнот країн у заходах, що долають
відстань між утворювачем знань і користувачем когнітивного
продукту шляхом інтенсифікації та розширення засобів обміну
знаннями. Методи і засоби двостороннього обміну результатами
пізнання між університетами і товаровиробниками приходять на
заміну концепцій трансферу технологій, що передбачав, головним
чином, лише односторонню передачу когнітивного продукту у
промисловість.
Концепція
обміну
знаннями
все
більше
використовується провідними країнами, зокрема значний досвід у
справах підтримки обміну знаннями накопичено у Великій Британії.
Обмін знаннями виступає як важлива складова процесів у
інноваційних системах і підприємницьких екосистемах. Сучасні
концепції перших зосереджуються на зростанні інноваційної
продукції, нових товарів та послуг, тоді як головним змістом других є
«вирощування» фірм, що здатні до швидкого зростання. Ступінь
участі університетів у формуванні і діяльності підприємницьких
екосистем, ефективність цієї участі, використання тих чи інших
засобів сьогодні викликають певні дискусії у світовому фаховому
суспільстві.
У нашій роботі показано, що у вітчизняних нормативноправових документах не йдеться про формування підприємницьких
екосистем за участі університетів, а двостороння співпраця цих
закладів із мікро- і малим підприємництвом заходами державної
політики практично не стимулюється. У той же час наші дослідження
засвідчують потребу у стимулюванні участі університетів у
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формуванні підприємницьких екосистем задля економічного
зростання країни та розвитку самих закладів.
Автором узагальнено практику (зокрема і з урахуванням
власного досвіду) співпраці дослідницьких груп університетів із
малими фірмами, що здійснюють обмін знаннями і діють паралельно
за певною тематикою: дослідницькі групи - у одержанні результатів
досліджень та розробок, малі фірми – у впровадженні цих результатів
при створенні та реалізації нових товарів та послуг. При цьому
максимально повний двосторонній обмін знаннями досягається при
інтенсивній спільній діяльності представників паралельних структур.
7. Між наукою, паранаукою і грою.
Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність», вченим є особа, яка виконує наукові дослідження та
розробки і отримує у цій діяльності відповідні результати (хоча
«буква» Закону у визначеннях цих діяльностей та їх результатів дещо
не так коректна, що показано у нашій роботі).
Однак із наведеного у Законі випливає й те, що особа, яка не
отримує відповідних результатів, перестає бути вченим. Тоді треба
визначити, чи є той чи інший результат насправді науковий, а також
чи залишаються вченими особи, які отримали цей результат,
наприклад, два роки, десять, двадцять років тому. Чи не вступає тоді
й зміст, і буква Закону у конфлікт із тим, що наукові ступені і вчені
знання «вже отримані у минулому», а стимулювання потребує
створення наукових результатів «тут і зараз»?
Наше дослідження підтверджує те, що раціональна діяльність
людства щодо отримання та використання якісних, обґрунтованих та
доведених наукових знань постійно існує у єдності із схожою на
науку грою у науковість результатів, у ступені та звання, у кількість
публікацій, у когнітивні переваги одних форм, організацій і структур
над іншими у боротьбі за ресурси.
За визначенням фахівців, у світі пізнання існує псевдонаука, що
веде себе агресивно у боротьбі за ресурси із наукою, а також
паранаука, що є «слабкою версією» якісного пізнання. Версією, яка
допускає відсутність новизни, достатньої обґрунтованості та
доведеності отримуваних когнітивних результатів. Часто йдеться про
розмитий сенс слова «достатньої», а нормою – лише моральні якості
вченого і те, що він і суспільство вважають «прийнятним» чи
«оптимальним» у конкуренції за ресурси, матеріальні і моральні
блага.
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Як свідчать окремі вітчизняні та закордонні дослідження і
показано у роботах автора, наука і паранаука постійно співіснують у
пізнанні, так саме як знання із інформацією. Однак в Україні, у силу
тривалих соціально-економічних деформацій, питання щодо
співвідношення науки і паранауки постає гостро. Як відомо, той, хто
іде невірним шляхом, не наближається до цілі, а віддаляється від неї.
Наші дослідження доводять, що система науки та вищої освіти країни
продовжує існувати у невизначеності та за відсутності належного
стимулювання, а рішення щодо запровадження окремих заходів,
систем оцінювання, критеріїв та показників мають не так науково
обґрунтований характер, як ознаки суспільної та політичної гри.
Через
сукупність
соціально-економічних
обставин
та
недостатньо обґрунтованих і вичерпних організаційних рішень, в
країні якісні наукові дослідження стають все більш елітарною
діяльністю, що засновується не так на позитивних важелях державної
політики або ринкової економіки, як на самореалізації окремих
вчених. Певні осередки науки світового рівня зберігаються за
рахунок інтенсивної міжнародної співпраці. Однак, у своїй основній
масі, наука все більше поступається схожій на неї когнітивній
діяльності, яка більш спрямована на усвідомлення та використання
«чужих» результатів, ніж на одержання нових власних. Це
супроводжується
певним
зростанням
кількості
публікацій,
продовженням отримання наукових ступенів і вчених звань,
ліцензуванням у вищій освіті, атестуванням закладів і установ. Але
представлена у показниках формальна сторона науки все більше
«живе окремим життям» від змістовної – створення нового, якісного
та корисного наукового знання. А тому діяльність у сфері пізнання
все більше нагадує гру.
8. Як повернути українську науку «до себе»?
Корисні рекомендації надала у 2016 році група закордонних
експертів, так звана панель PSF або Комітет підтримки Програми
«Горизонт 2020» [Chang, 2016]. Однак важливими є не лише
рекомендації, а й механізми та інструменти їх реалізації. І тут у нашій
системі менеджменту науки та державної політики може спрацювати
той самий підхід, який призвів українську науку до сьогоднішнього
стану. Тому, на мій погляд, слід згадати деякі відомі принципи і
дотримуватись них, а саме:
- Принцип достатнього забезпечення науки. Ми декларуємо
шлях входження до Євросоюзу, а тому одним із наших «домашніх
завдань» повинен бути підхід щодо організації та фінансування
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системи науки та вищої освіти, що відповідає стандартам розвинутих
країн Європи.
- Принцип пріоритетності якісних та корисних знань. Слід
визначити, що є науковими результатами, які мають справжню
наукову і суспільно-економічну цінність, а що – лише засобами, які
можуть представляти цей результат, бути його формами, але інколи –
лише його «тінями». Одержання справжніх результатів треба
всебічно стимулювати, а їх форми та потенційні носії (зокрема
публікації, наукові ступені та вчені звання) підтримувати тою мірою,
якою вони є корисними із позицій наукової, комунікативної та
суспільно-економічної цінності.
- Принцип особистої відповідальності вченого за якісний і
корисний результат. Треба визначити, хто у країні може вважатись
ученим не лише за визначенням у відомому Законі, а й з позицій
отримання якісних і корисних наукових результатів. Для цього слід
розпочати тривалу і наполегливу політику стимулювання і відбору
тих, хто ці результати створює або може створювати за умов
постановки відповідних завдань і адекватного забезпечення їх
виконання. Інструментом такої «селекції» вчених, складовою їх
«екосистеми» повинна стати справжня, а не формальна індивідуальна
атестація за дуже виваженими та обґрунтованими критеріями
одержання якісних і суспільно корисних результатів.
- Принцип особистої відповідальності організаторів науки та
вищої освіти за якісні та корисні наукові результати керованих ними
та/або підпорядкованих вищих навчальних закладів і наукових
установ. Потребує усвідомлення певною мірою нетривіальна різниця
у цінностях між якісним та корисним продуктом пізнання, між
основними
його
формами
(теоріями
та
концепціями,
закономірностями та причинно-наслідковими зв'язками, науковими
описами та поясненнями тощо) і додатковими засобами, що мають
складне співвідношення наукової, комунікативної та соціальної
цінності (первинні форми – публікації та доповіді, вторинні - ступені
та звання тощо). Усвідомлюючи всю складність менеджменту у сфері
пізнання, відповідальні особи повинні всебічно забезпечувати та
стимулювати створення, у першу чергу, нових якісних та корисних
наукових знань, нести відповідальність за свої дії та бездіяльність, за
свою компетентність або її відсутність.
- Принцип відкритості. За правилами гри, всі учасники процесу
мають знати і свої обов'язки, і завдання інших, а широке суспільство
- ким та як вони виконуються.
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- Принцип інтенсивного обміну знаннями (більш точно якісним продуктом пізнання) може і повинен бути реалізований у
всіх соціально-економічних структурах, зокрема таких, як інноваційні
системи і підприємницькі екосистеми. Університети і наукові
установи, дослідницькі групи та окремі вчені повинні відігравати у
діяльності щодо обміну знаннями провідну роль. Підтримка
інтенсивного обміну якісним продуктом пізнання повинна стати
предметом державної політики і менеджменту.
.
A generalized view or invitation to the game
1. Our analysis of the statistical indicators contained in the UNESCO
database once again proves that Ukraine's science is not sufficiently
financially compared even with the least economically powerful member
states of the European Union per capita. However, it turned out that
accurate calculations of specific indicators of funding per researcher in the
country are complicated by the fact that state statistics does not consider
scientific-pedagogical workers as researchers. However, they are scientists
in accordance with the Law "On Scientific and Scientific-Technical
Activity" and, according to its definition, must carry out fundamental and
applied research. At the same time, the number of researchers in the
entrepreneurial sector seems doubtful, since the Law provides grounds for
attributing to scientific-technical (applied) developments, in particular,
such activities that are not directly related to the creation of new scientific
knowledge and do not meet the criteria determined by the world
professional community for experimental development in the Frascati
Manual from 2015.
Thus, in Ukraine remains quite uncertain, who is the researcher in
accordance with the activity and it results. And this factor does not
contribute to the purposefulness and effectiveness of stimulating research
and development.
2. The organization of research and development in the country does
not stimulate the achievement of "research excellence" and "research
excellence for innovation," which was recognized by international experts
in 2016 and confirmed by our research. However, our analysis of the
legislative documents shows that scientists, scientific and scientificpedagogical workers have no definite responsibilities in terms of achieving
quality, scientific novelty and competitiveness of the received knowledge,
nor normatively introduced material and moral incentives for achieving
their perfection and usefulness. In some universities, the indexes of
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publications are stimulated, however, as a rule, their content is not
evaluated.
3. The central place in Ukrainian system of science belongs to the
scheme of the use of scientific degrees and academic titles as the means of
determining the professional and social status of scientists. In the higher
education of the country, the presence of degrees and titles of scientists is
the basis for licensing educational activities in the units of higher
education institutions.
In our study the question was asked: Is the rapid increase in the
number of articles accompanied by positive changes in the quality of
published scientific results? It was found that in economics and
management the percentage of self-citations has grown significantly, in
some areas it has reached 85%. The amount of references to Englishlanguage sources of the world outcome has remained unjustifiably low.
And most importantly: when applying citations, the authors of the vast
majority of articles do not try to prove the novelty of their proposals in
comparison with those available in publications by other scholars. The
basis for such conclusions is the results of our analysis of publications on
economic and pedagogical topics.
It should be noted that in the country, when using the number of
publications as an indicator, neither the contribution of each of the authors,
nor the quality and scientific novelty of the research results is identified.
The latter is given at the discretion of independent (often foreign) experts
in the case of publications in prestigious refereed journals, and peer review
remains one of the recognized means. However, there remains a part of
journals that control the quality of publications rather formally or more
oriented towards commercial interests. Even the inclusion of journals in
leading scientometric systems is not yet a guarantee of the publications
quality, as confirmed by our analysis of articles on economic topics in
domestic journals that have been submitted to Scopus and the Web of
Science.
We have to say that the definition of the publications number in
journals, that are in the scientometric systems Scopus and Web of Science,
by the legal documents as one of the main indicators of evaluation of
scientific activity, in the interval of time for several years, has not become
the means of radical increase neither cognitive quality, or communicative
value, or prestige of domestic scientific results.
4. Cognitive gaps. Assume that in the mind (consciousness) of a
person there is tacit knowledge, which is partially actualized by thinking
and can be externalized (as often considered in the concepts of knowledge
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management) in the form of explicit knowledge on the material carriers as
a collection of signs.
I argue that there are two cognitive gaps:
- the first one - between tacit knowledge and operative knowledge in
human consciousness, while the latter corresponds to the classical notions
of knowledge as the justified true belief;
- the second one - between operational knowledge in the mind and a
set of material signs on the carrier (in the form of text, speech, etc.).
The role of phenomena defined in our work as the cognitive gaps
tends to be diminished by the concepts of knowledge management. In
social epistemology, knowledge is considered in the context of the social
nature of its formation, but the existence of collective knowledge is the
subject of discussion. From the standpoint of the cognitive gaps, the
concepts of knowledge and semantic information, as well as the concept of
knowledge management and information can be specified. However, in
our studies the awareness of the cognitive gaps has an applied value for
determining the features of teaching activities at universities.
5. Teaching activities at domestic universities include the creation of
sufficiently extensive training courses, a significant part of the material of
which contains not so much the work of teachers, but information obtained
through the material carriers from researchers. The presence of the
cognitive gaps underlines the complexity of the outcomes transfer between
individuals, in particular, between researchers and teachers. Belief,
together with its context in the mind of the person, is not completely
transferred to another one through material carriers. The researcher has
one belief in relation to his results, and the teacher who uses this results of
"other" has own belief in the context of his consciousness. The material
used in the broad training course is a knowledge-information blend with
varying degrees of justification and teacher's conviction for various
fragments.
The researcher activities for a short time are, as a rule, in the creation
of their own knowledge for a rather narrow subject of research. The
teacher is often forced to present in the training courses a broad enough
material by a theme, all fragments of which he is not able to explore,
justify and prove, to form a reliable own belief. The teacher always
"knows" the material in a somewhat different way than researchers-authors
of some fragments.
Thus, the activities of the researcher and the teacher are significantly
different in the cognitive aspect. Both of them are useful to the university,
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but different, and can't be evaluated under the same scheme of criteria and
indicators.
6. Society requires universities to increase the impact on socioeconomic processes, in which the knowledge, skill and competence of
people become more and more important. The awareness of the cognitive
gaps in our studies coincides in a knowledge dimension with the needs of
country communities in measures that could overcome the distance
between the knowledge generator and the user of a cognitive product by
intensifying and expanding knowledge exchange facilities. Methods and
means of bilateral exchange of cognitive results between universities and
commodity producers come to replace the concepts of technology transfer,
which envisaged, mainly, only a one-way transfer of cognitive product to
industry. The concept of knowledge exchange is increasingly being used
by leading countries. In particular the considerable experience of
supporting knowledge exchange is accumulated in the United Kingdom.
Knowledge exchange serves as an important component of processes
in innovative systems and entrepreneurial ecosystems. The modern
concepts of the first ones focus on the new innovative products and
services growth, while the main content of others is the "growth" of firms
that are capable to rapid development. The degree of universities
participation in the formation and operation of entrepreneurial ecosystems,
the effectiveness of this participation, the use of one or the other means
today cause certain discussions in the world professional society.
In our work it is shown that domestic normative documents do not
refer to the formation of entrepreneurial ecosystems with the participation
of universities, and the bilateral cooperation between these institutions and
micro and small enterprises through measures of state policy is practically
not stimulated. At the same time, our research shows the need to stimulate
the participation of universities in the entrepreneurial ecosystems
formation for the economic growth of the country and the development of
institutions themselves.
The author summarizes the practice (in particular, taking into account
own experience) of university research groups which cooperate with small
firms that exchange knowledge and work in parallel on a specific topic:
research groups - in obtaining research and development output, small
firms - in realizing these results creating and selling new products and
services. At the same time, the maximum full two-way exchange of
knowledge is achieved with the intensive joint activities of representatives
of parallel structures.
7. Between science, parascience and game.
17

According to the Law of Ukraine "On scientific and scientific and
technical activity", a scientist is a person who carries out research and
development and receives relevant results in this activity (although the
"letter" of the Law in the definitions of these activities and their results is
somewhat not so correct, that shown in our work).
However, it follows from the provision in the Law that a person who
does not receive the corresponding results ceases to be a scientist. Then it
is necessary to determine whether this or that result is actually scientific,
and whether scientists who have received this result, for example, two
years, ten, twenty years ago, remain scientists. Do the content and the
letter of the Law come into conflict with the fact that scientific degrees and
academic titles have already been acquired in the past, but stimulation
requires the creation of scientific results "here and now"?
Our research confirms that the rational activity of humanity in
obtaining and using qualitative, substantiated and proven scientific
knowledge constantly exists in unity with a science-like game with the
scientific results, degrees and titles, the number of publications, the
cognitive advantages of some forms, organizations and structures over
others in the struggle for resources.
According to experts, in the world of knowledge there is a pseudoscience that behaves aggressively in the struggle for resources with
science, as well as parascience, which is a "weak version" of qualitative
cognition. This is the version that allows for the lack of novelty, has no
sufficient substantiation and proven cognitive results. Often, it is a
question of the blurred meaning of the word "sufficient", and the norms are
only the moral qualities of the scientist and what he and society consider
"acceptable" or "optimal" in the competition for resources, material and
moral goods.
As shown by some domestic and foreign studies and in the author's
works, science and parascience are constantly coexisting in cognition, just
as knowledge with information, which has no enough belief. However, in
Ukraine, due to long socio-economic deformations, the question of the
relation between science and parascience appears acutely. As you know,
the one who goes wrong way does not approach the goal, but moves away
from it. Our studies show that the system of science and higher education
of the country continues to exist in uncertainty and in the absence of
proper incentives, and decisions on the implementation of certain
measures, assessment systems, criteria and indicators are not scientifically
sound, but could sometimes be qualified as a social and political game.
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Due to a combination of socio-economic circumstances and
insufficiently substantiated and exhaustive organizational decisions, highquality scientific research in the country is becoming more and more elitist
activity, which is based not so on the positive levers of state policy or
market economy, as on the self-realization of individual scientists. Certain
centers of world-class science are preserved through intensive international
cooperation. However, in its bulk, science is more and more inferior to
cognitive activity similar to it, which is more aimed at understanding and
using results of "others" rather than obtaining own new ones. This is
accompanied by a certain increase in the number of publications, the
continuation of obtaining scientific degrees and academic titles, licensing
in higher education, certification of institutions. But the formal aspect of
science, presented in the indicators, is increasingly "living a separate life"
from the main content - the creation of new, qualitative and useful
scientific knowledge. Therefore, activity in the field of cognition is more
and more look like a game.
8. How to return Ukrainian science to itself?
In 2016, a group of foreign experts, the so-called Policy Support
Facility panel [Chang, 2016], provided useful advice. However, not only
recommendations, but also mechanisms and tools for their implementation
are important. And here in our system of science management and state
policy, the same approach that led Ukrainian science to the present state
may work. Therefore, in my opinion, it is necessary to mention some wellknown principles and to adhere to them, namely:
- The principle of sufficient provision. We declare the path of
joining the European Union, and therefore one of our "home tasks" should
be the approach to organizing and financing the system of science and
higher education that meets the standards of European developed
countries.
- The principle of qualitative and useful knowledge priority. It
should be determined, what are scientific results that have genuine
scientific and socioeconomic values, while what ones are only means that
can represent the results as forms, but sometimes are only their "shadows".
The achievement of genuine results must be comprehensively stimulated,
while their forms and potential carriers (in particular, publications,
scientific degrees and academic titles) should be supported to the extent
that they are useful from the standpoint of scientific, communicative and
socioeconomic value.
- The principle of personal responsibility for scientists. It is
necessary to determine who in the country can be considered a scientist not
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only by definition in the known law, but also from the point of view to
obtain qualitative and useful scientific results. To do this, we should start a
long and persistent policy of stimulation and selection of those who create
or can create these results in the formulation of the corresponding tasks
and adequate provision of their implementation. The instrument of such
"selection" of scientists, as part of their "ecosystem" should become a
genuine, rather than formal, individual assessment based on very wellconsidered and well-grounded criteria for obtaining qualitative and
societally useful results.
- The principle of personal responsibility for managers and
policymakers. There is a need for awareness to a certain extent of a nontrivial difference in values between the qualitative and useful product of
cognition, between its main forms (theories and concepts, laws and causal
relationships, scientific descriptions and explanations, etc.) and additional
means that have a complex correlation of scientific, communicative and
social value (primary forms - publications and reports, secondary - degrees
and titles, etc.). Recognizing the complexity of management in the field of
cognition, responsible persons must comprehensively provide and
stimulate the creation, first of all, of new qualitative and useful scientific
knowledge, be responsible for their actions and inactivity, for their
competence or lack thereof.
- The principle of openness. According to the rules of the game, all
participants of the process must know their duties and the tasks of others,
and a wider society - by whom and how they performed.
- The principle of intensive knowledge exchange (more precisely,
by a high-quality product of cognition) can and should be realized in all
socio-economic structures, in particular such as innovative systems and
entrepreneurial ecosystems. Universities and research institutions, research
groups and individual scientists must play a leading role in the knowledge
exchange. Support for the intensive exchange of high-quality cognitive
products should become the subject of public policy and management.
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Передмова
Людина, що мислить, починається із усвідомлення потреб і
бажань, формування цілей, методів і засобів їх реалізації. Людина
розумна продовжується у формуванні цінностей, що є такими як для
себе, так і для оточуючого її суспільства. Однак реальні цінності
відображаються у просторі людських комунікацій та інформації у
знаках і символах, а останні часто мають тенденцію ніби то набувати
власного значення. І це шлях до доповнення реальності життєвого
світу іграми знаків і символів, що починають змінювати саму
соціальну реальність.
У науці реальною цінністю є нове, якісне та суспільно корисне
знання. Однак у тій повноті, у якій воно створюється у розумі та
свідомості його творця, знання не переноситься на зовнішні
матеріальні носії. Цінність такого знання і заслуги його авторів
складно ідентифікувати безпосередньо, навіть після інтерпретації у
вигляді текстів теорій та принципів, описів та пояснень. Для того,
щоб стати суспільною цінністю, знання повинне не лише набути
матеріальної форми текстів та промов, а й відтворитись у свідомості
«інших» і знайти використання у їх діяльності. Однак знаки і символи
наукових текстів, що залишаються поза свідомістю автора,
починають існувати самі по собі, і «схоплення» їх свідомістю нових
читачів стає предметом не лише логіки та строгої інтерпретації, а й
мовної гри значень та смислів.
Гра виступає невід'ємною складовою людської діяльності,
пізнання та мистецтва політики, тому що людина не має іншого, суто
раціонального способу опанування свого місця у Світі,
вдосконалення себе і суспільства, ніж шлях спроб і подолання
помилок. Нам (можливо – поки що) не дані в усвідомлення ні Світ
«як він є» у всій його повноті, ні незаперечно досконалий метод його
пізнання. І ми знаємо, що всі наші теорії не є остаточними і
абсолютно істинними. Якщо це так, то пізнання – це і раціональне
наближення до істини, і гра за тимчасовими правилами.
Система пізнання, як суспільний феномен, потребує
менеджменту, політики стимулювання та підтримки, що повинні
діяти на науку «із зовні», наприклад, із боку держаного управління.
Від так, когнітивні сутності повинні бути зрозумілими не лише
вченим, що їх створили, а наукове знання потребує як основних
когнітивних форм (теорій, пояснень тощо), так й форм позначення,
ідентифікаторів, показників. Наприклад, кількості та цитування
21

статей, у яких знання представлене, ступенів, звань та премій, що
призначаються його авторам фаховою спільною та владою.
Одним із пояснень науки як суспільного феномена може бути те,
що наукова діяльність як форма реалізації людських цілей і цінностей
виступає у єдності закономірностей і випадків, когнітивних дій та
суспільних наукових ігор. Наприклад, чи не можна вважати певною
грою експеримент, у якому природний процес ставиться у обмеження
для того, щоб виділити досліджуваний аспект, що приховується за
численними супутніми? Чи не є певною грою висування гіпотез і
теорій, що обмежені у описі реальності, а їх автори заздалегідь
знають, що рано чи пізно вони будуть спростовані та замінені
новими?
Ми маємо підстави вважати, що навіть строго орієнтована на
здобуття знань наукова діяльність може містити складові ігор, такі як
штучні правила та обмеження, не завжди прогнозований або
визначений результат, спроби і помилки, розподіл ролей виконавців,
конкуренція між ними тощо. Сучасна суспільна система науки
містить правила, за якими як саме знання, так і форми його
позначення здатні набувати статусу цінностей у людській спільноті.
Публікація наукової статті у реферованому журналі залежить як
від якості та корисності одержаних автором знань, так і від гри, у якій
беруть участь автор, редактори журналу та рецензенти. Текст
конкретної наукової статті може і повинен мати когнітивну та
комунікативну цінність, однак наукова спільнота у своїй діяльності
формує й уявлення щодо узагальненої абстрактної та ідеальної форми
«наукова стаття» як одиниці виміру цінності.
Здобуття наукового ступеня також передбачає не лише
наявність наукових результатів, представлених у дисертації, а й гру,
ролі у якій належать автору, керівнику та/або консультанту,
опонентам та членам вчених рад. І часто не зміст одержаних знань, а
факт наявності ступеня слугує одиницею при визначенні положення
його володаря-вченого у суспільстві. Так закладається основа для
того, щоб діяльність щодо одержання та розповсюдження знань
супроводжувалась іграми наукометричних індексів, наукових
ступенів і звань, іграми конкуренції та співпраці наукових установ та
університетів.
Природно, що у частини тих, хто бере участь як у складному
процесі наукового пізнання, так і у супутніх іграх спільноти вчених,
можуть виникати бажання долучитись до ступенів, звань та премій не
через одержання якісних і корисних знань, а через імітацію,
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симуляцію, гру у наукове пізнання. Без сумніву, держава та народ
будь-якої країни у цілому зацікавлені, у першу чергу, не у кількості
статей та наукових ступенів і вчених звань своїх громадян, а у
якісних та суспільно корисних знаннях, новітніх технологіях, товарах
та послугах на цій основі. Однак під впливом соціально-економічних
деформацій у країнах здатні виникати і бути відносно стійкими схеми
політики та менеджменту досліджень, за правилами гри яких може
відбуватися підміна справжніх цінностей наукового пізнання їх
тінями-маркерами – індексами публікацій, ступнями та званнями.
Політика як мистецтво управління із метою досягнення
визначених цілей завжди використовувала інструменти гри. Зокрема,
через відсутність єдиного оптимального підходу до управління
пізнанням та впровадженням його результатів, дослідницька політика
та менеджмент у сферах науки, освіти та інновацій не існують лише
як строга і однозначна послідовність заходів та процедур, а повинні
містити складові пошуку шляхів на основі спроб і подолання
помилок, зокрема у формах організаційно-політичних ігор у
соціально-економічній реальності.
Для науки і супутніх діяльностей слід відокремлювати ті
випадки, коли їхні цілі і цінності деформуються, а одержання
якісного та корисного знання частково або майже повністю
замінюється іншою метою. Природно, такою метою може бути
одержанням вченим або групою вчених, певною інституцією коштів,
винагород та преференцій. Діяльність, значним або домінуючим
компонентом якої стає не одержання якісних і корисних знань, а
послаблення норм пізнання для досягнення інших соціальноекономічних цілей, безумовно можна вважати певною грою, що
належить до паранауки. Остання перетворюється на псевдонауку,
якщо ця діяльність остаточно втрачає пізнавальну цінність, а особи,
що її провадять, намагаються підмінити нею справжню науку.
Університети історично були потрібні людству у першу чергу
для того, щоб створювати обґрунтоване та надійне, часто
нетривіальне знання про світ і поширювати його у суспільстві. При
цьому в останні два століття головним чином йдеться про таке
знання, яке кваліфікується як наукове, науково-технічне та
технологічне, а також практичне знання у широкому спектрі від
філософського і наукового до науково-методичної версії
повсякденного. Перше виступає найбільш сучасною версією опису
закономірностей, причинно-наслідкових зв'язків і механізмів, що
існують у природі та суспільстві. Друге представляє собою знання
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про можливості використання цих закономірностей при створенні
штучних суспільно-корисних речей і про технології їх створення.
Третьою складовою виступає знання про буття та діяльність людини
у суспільстві, про те, якими методами і засобами різні види людської
діяльності повинні здійснюватись для того, щоб бути максимально
результативними та ефективними.
Знання набувається людиною як результат пізнання світу, а
його визначення є дуже важливим для усвідомлення пізнання. Понад
два тисячоліття людством складаються уявлення про те, що являє
собою знання та як воно утворюється, однак шлях пізнання власного
мислення, формування та передачі знань не монотонним і
несуперечливим. Людство завжди бажало винайти методи і засоби
управління як самим пізнанням, так і використанням його
результатів.
І в нашу епоху розвитку методів і засобів управління і
інформаційно-комунікаційних технологій було створено депозитарії
даних та інформації, деякі з яких були кваліфіковані як бази знань,
було визначено поняття суспільств та економік знань, менеджменту
знань та інформації. З'явилися поняття інформації та знань як
економічно кваліфікованого продукту і суспільного надбання, а
також теорії та концепції процесів перетворення індивідуальних
ментальних когнітивних сутностей на товари та послуги.
Однак при цьому виявилось, що сформовані століттями
концепції знань як індивідуального ментального результату мислення
людини в суспільстві залишають багато запитань щодо можливостей
поєднання індивідуального і колективного, суб'єктивного і
об'єктивного. Незважаючи на певні успіхи концепцій менеджменту
знань, економік і суспільств знань, залишились відкритими питання
про те, чим ці концепції є більш – продуктивними узагальненнями чи
сумнівними метафорами, обґрунтованими керівництвами для
успішних дій чи суспільними іграми, що використовують підміну
понять і видають бажане за дійсне. У той же час можна констатувати,
що зростаючі потреби суспільств та економік у якісному пізнанні та
ефективному обміні знаннями, зокрема між представниками різних
сфер діяльності, ведуть до проблематизації систем пізнання та
інтелектуальних комунікацій із позицій менеджменту та політики
щодо стимулювання їхньої результативності.
Знання пов'язане із істинністю своїх стверджень як із ціллю
пізнання, вимагає обґрунтування і доведення на шляху до істини, але
повинне засновуватись і на притаманній людині вірі, довірі та
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переконаності. Тому традиційною і найбільш ґрунтовною версією
залишається поняття знання як виправданої істинної переконаності
justified true belief, інколи – із нерадикальними поправками для
подолання когнітивних парадоксів. Однак закономірністю пізнання є
те, що жодна людина на цьому шляху не може обійтись без «знання
інших», при цьому останнє часто не може бути безпосередньо
перевірене та підтверджене цією людиною, а тому сприймається нею
«на віру». Суспільний характер наукових досліджень та освіти,
накопичення знань людством приховує той факт, що знання є
індивідуальними за своїм знаходженням у свідомості людей, а
складова переконаності belief міцно пов'язує знання із конкретним
розумом. Досі залишається дискусійним питання, чи має знання
матеріалізовану форму, чи знаходиться воно у книгах та на інших
матеріальних носіях поза розумом і якою мірою воно може бути
товаром та суспільним благом. Однак це не заперечує загальної схеми
пізнання, за якою індивідуальні знання утворюються усвідомленням
когнітивного доробку суспільства у поєднанні із сприйняттям світу, а
знання спільноти утворюються у єдності індивідуального мислення
та колективного опрацювання даних та інформації.
У нашому дослідженні замість звичного терміну «знання»,
особливо, якщо йдеться про так зване «явне знання» (explicit
knowledge), автор буде часто використовувати поняття «когнітивний
продукт», підкреслюючи цим, що мається на увазі інтерпретоване
(соціалізоване і екстерналізоване) знання у вигляді інформації, яка
може бути представлена на матеріальних носіях, є засобом обміну та
соціально-економічних відносин, може відігравати функції товару і
бути суспільним надбанням.
До тих пір, поки знання утворюються ученими у їх тісній
співпраці у дослідницькій групі університету або «соціалізуються» чи
«передаються» у інтенсивному спілкуванні викладачів і студентів,
суб'єктивність когнітивного продукту їх діяльності відображається у
тім, що одні з них знають певний аспект краще за інших, у іншому
ментальному контексті. У той же час, викладачі використовують не
лише власні, а й «чужі» знання, щодо яких не варто позбавлятись
методологічного сумніву, про який говорив Декарт та інші
прихильники концепцій філософської феноменології. А студенти
часто погоджуються толерантно сприймати навчальний матеріал,
маючи за його підтвердження лише висловлювання викладачів та
навчально-наукові тексти авторів, про мислення і знання яких вони
мають поверхневе уявлення.
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Однак сучасний університет не може залишатись лише
осередком навчання та досліджень, для нього все більш
загострюються питання збільшення суспільного впливу, адекватності
підготовки фахівців потребам регіону, країни та світу, економічної
корисності
результатів
досліджень
та
розробок.
Перед
університетами постають виклики щодо того, якою мірою вони
роблять внесок як у світову систему знань, так і у інноваційні
системи та підприємницькі екосистеми регіонів та країн. При цьому
йдеться як про загальні показники формування людського
потенціалу, потоки результатів досліджень і розробок, так і про їх
конкретне втілення у нові товари і послуги у структурах
промисловості та підприємництва.
Достатньо новим соціально-економічним феноменом сьогодні
виступають підприємницькі екосистеми як середовища для
успішного зростання малих фірм. Із певних загальних позицій, будьяке
соціально-економічне
середовище
можна
вважати
підприємницькою екосистемою, однак, за аналогією щодо зростання
у природі, одні з них можуть бути схожі на тропічний ліс, інші – на
пустелю. Як правило, у термінах підприємницьких екосистем
досліджуються фактори та особливості, що безпосередньо або
опосередковано сприяють зростанню людського потенціалу та
економічній результативності малих фірм. Дослідження світової
фахової спільноти свідчать про важливе місце, яке займають
університети у підприємницьких екосистемах, однак часто рівень
їхнього впливу у цих системах не виправдовує очікувань, що
обумовлюється складним комплексом факторів.
Із становленням підходу щодо формування підприємницьких
екосистем нового розвитку набувають ідеї суспільств і економік
знань, а також «менеджменту знань» як інструменту їх створення та
ефективного використання. При цьому завдання щодо підвищення
суспільного впливу університетів знайшли своє втілення у переході
від ідей трансферу технологій до концепцій обміну знаннями як
двостороннього процесу, у якому і університет, і промисловість та
підприємництво виступають і як джерела, і як одержувачі знань та
інформації.
В умовах викликів підвищення інтенсивності обміну знаннями
між освітніми закладами, промисловими підприємствами та іншими
діючими особами соціально-економічних систем, постають питання,
наскільки коректно концепції менеджменту знань відображають
управління процесами створення та розповсюдження когнітивного
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продукту. Те, що кожна людина пізнає, а суспільство «наповнюється»
даними,
інформацією
та
знаннями,
які
створюються,
трансформуються, зберігаються та використовуються, потребує
вивчення, утворення загальноприйнятих теорій, описів та пояснень.
Якісний менеджмент і зрозуміла інформаційна політика потребують
формування несуперечливих теорій знань та інформації, у яких буде
однозначно
встановлено
суб'єктивний
та/або
об'єктивний,
ментальний чи матеріальний, соціальний та економічний характер
всіх сутностей світу пізнання та суспільних комунікацій.
Чи є поняття «менеджмент знань» достатньо обґрунтованим із
позицій епістемології, методології та суспільної практики, або це
лише метафора, що відображає суспільні уявлення щодо передачі
знань та інформації із певними перебільшеннями, а тому повинна
мати лише умовне застосування? Чи не є певні процедури
менеджменту знань лише грою, що приховує більш складні
причинно-наслідкові зв'язки когнітивних процесів? Як створити
епістемологічно коректну концепцію інформаційно-знаннєвих
процесів для менеджменту створення та використання когнітивного
продукту у підприємницьких екосистемах за участю університетів?
Наші попередні дослідження показують, що між особою і
спільнотою, між свідомістю особи та інформацією на матеріальних
носіях існують когнітивні розриви, які повинні бути враховані при
описі та поясненні процесів створення, розповсюдження і обміну
знаннями. Зокрема, це потребує врахування у випадку обміну
знаннями між дослідниками і підприємцями, який є важливішою
складовою
успішної
діяльності
інноваційних
систем
і
підприємницьких екосистем, а також між дослідниками і
викладачами.
Всі люди змушені створювати власні знання на основі вже
набутого когнітивного доробку людства, а головним способом
формування довіри до нього є перевірка у практиці використання.
Однак особливістю професії викладача у сучасній масовій освіті є те,
що він часто використовує матеріал дослідників, знаючи менше ніж
вони за предметом їхніх досліджень і не маючи можливості
безпосередньо переконатись у справедливості всіх фрагментів своїх
навчальних курсів. І якщо ми хочемо усвідомити єдність та
розмежування викладацької і дослідницької діяльності в університеті
для їхнього стимулювання, то повинні починати із досліджень
процесів мислення та обміну когнітивним продуктом.
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Нашу роботу присвячено, на перший погляд, дуже різним
питанням – від статистики щодо місця науки країни серед інших
відповідних сфер інших країн, питань дослідницької політики і
законодавства у сфері науки до когнітивних феноменів і
підприємницьких екосистем. Однак їх поєднує центральна гіпотеза
про те, що система наукових досліджень та розробок країни
знаходиться сьогодні між строгою наукою і схожою на науку її більш
слабкою версією завдяки деформаціям, які тривають протягом
трансформації її соціально-економічної системи. Важливою
складовою когнітивної системи країни є наука у вищій освіті, і у цій
монографії автор продовжує шукати шляхи, методи та засоби
опанування університетами країни належного місця у Європейському
науковому просторі.
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РОЗДІЛ 1. Ігри наукової політики
1.1. Статистична гра у науці
Наука, а власне наукові дослідження та експериментальні
розробки – складна галузь мислення та діяльності, що містить
внутрішню суперечність. Вона проявляється вже у тім, що наука
намагається встановити закономірності, регулярності, причиннонаслідкові зв'язки, механізми процесів та феноменів шляхом їх
виокремлення за допомогою гіпотез, теорій та експериментів, тоді як
світ «сам по собі» постає завжди лише як цілісний. Вченимдослідникам і філософам вже давно відомо, що людині у пізнанні не
надана можливість «схопити» у описах та поясненнях процеси та
феномени «як вони є» і «одразу ж» у їх остаточній істинності.
Людство змушене вдосконалювати свої уявлення про світ,
наближуючись у своїх теоріях по ступенях зростання приблизної
істинності та емпіричної адекватності, і не існує шляхів, підходів,
методів, які апріорі будуть найкращими та єдино вірними. Так, за
І.Ніінілуото [Niiniluoto, 1999: с.10]: «Найкращим поясненням
практичного успіху науки є припущення, що наукові теорії насправді
є приблизно істинними або досить близькими до істини у відповідних
аспектах». За Б. ван Фраассеном [van Fraassen, 1980: p.12]: «Наука
спрямована на те, щоб дати нам теорії, які є емпірично адекватними; і
прийняття теорії передбачає лише віру в те, що вона є емпірично
адекватною».
Ця внутрішня незавершеність і лише приблизна істинність
переноситься й на те, яким чином оцінюються результати, методи і
засоби наукового пізнання у кількісних і якісних показниках, що
стають предметом «науки про науку» і статистики щодо досліджень
та розробок.
Фаховому суспільству відомо, що ні кількість публікацій, ні
рейтинг журналів, у яких вони публікуються, ні кількість цитувань
статей не є несуперечливими засобами ідентифікації якості,
надійності та корисності представлених у них знань. Скоріше,
наукові публікації виступають необхідним засобом наукових
комунікацій, обміну інформацією, що відіграє ключову роль у
соціалізації когнітивного продукту. Знання вченого лише у
розповсюдженні набуває суспільної корисності.
Виходячи із цих відправних позицій, спробуємо оцінити
показники української науки у контексті аналогічних даних щодо
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інших країн, а водночас і з'ясувати, якою мірою ці дані є
переконливими.
Таблиця 1.1
Населення, ВВП та витрати на R&D країн у порівнюваних цінах
за даними статистики ЮНЕСКО [UIS stat]
Population,
GDP current USD,
GERD %
GERD in ‗000
2017
2017 GDP, 2016 current PPP, 2016
США
** 319.9
19 390 604 000 000
2.74
511 089 000.00
Китай
1 409. 5
12 237 700 479 375
2.11
451 913 898.00
Германія
82.1
3 677 439 129 777
2.94
118 790 567.11
Франція
63.6
2 582 501 307 216
2.25
62 351 297.63
Велика Британія
66.2
2 622 433 959 604
1.69
47 798 459.20
Італія
59.4
1 934 797 937 411
1.29
29 882 917.26
Канада
36.6
1 653 042 795 255
1.61
25 725 958.00
Австралія
24.5
1 323 421 072 479
**1.93
**21 318 580.79
Іспанія
46.4
1 311 320 015 516
1.19
20 075 669.83
Нідерланди
17.0
826 200 282 501
2.03
17 751 155.67
Туреччина
80.7
851 102 411 118
**0.88
**16 604 484.57
Швеція
9.9
538 040 458 217
3.25
15 958 207.60
Польща
38.2
524 509 565 263
0.97
10 229 317.32
Австрія
8.7
416 595 666 397
3.09
13 675 330.81
Бельгія
11.4
492 681 283 049
2.49
13 130 902.25
Фінляндія
5.5
251 884 887 973
2.75
6 549 457.74
Норвегія
5.3
398 831 956 478
2.03
6 315 244.82
Чехія
10.6
215 725 534 372
1.68
6 228 688.10
Португалія
10.3
217 571 083 046
1.27
4 013 882.83
Угорщина
9.7
139 135 029 758
1.21
3 196 715.93
Греція
11.2
200 288 277 129
1.01
2 870 613.11
Румунія
19.7
211 803 281 925
0.48
2 246 980.99
Україна
***42.2
112 154 185 121
0.48
1 710 701.03
Словаччина
5.4
95 769 031 980
0.79
1 316 307.31
Болгарія
7.1
56 831 518 294
0.78
1 084 730.24
Сербія
* 8.8
41 431 648 801
0.89
925 509.11
Білорусь
9.5
54 442 374 373
0.50
866 768.33
Литва
*2.9
47 168 303 744
0.85
729 812.86
Казахстан
18.2
159 406 926 359
0.14
639 217.26
Узбекистан
31.9
48 717 685 984
0.22
459 044.80
Азербайджан
* 9.7
40 747 792 238
0.21
348 358.32
Грузія
3.9
15 159 281 211
0.30
112 234.79
* - 2016 рік, ** - 2015 рік,
*** - за даними Держстату України на 01.10.2018
(http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_popul.asp)

У Таблиці 1.1 країни розташовані у порядку зменшення витрат
на дослідження та розробки. Відповідно до наведеного, Україна
витрачає на R&D менше, ніж ціла низка країн, що мають суттєво
менше населення.
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Наприклад, Румунія витрачає на науку такий самий відсоток від
валового внутрішнього продукту, як Україна, однак має майже удвічі
більший ВВП, хоча й менше ніж удвічі населення. Слід відзначити,
що за показником «GERD in ‗000 current PPP, 2016», Румунія
випереджає Україну, тоді як за показником «GERD in ‗000 current
PPP$, 2016» у постійних цінах 2005 року – Україна (1409656,44) все
ще дещо випереджає Румунію (1363446,1) [UIS stat].
На одну позицію нижче за Україну – Словаччина, що має у 8
разів менше населення. Незначна доля у ВВП та обсяг фінансування
науки у азійських пострадянських країнах. Однак всі країни
Євросоюзу вкладають у наукові дослідження та розробки суттєво
більше за Україну у розрахунку на одиницю населення. Так, Литва, за
даними Таблиці 1.1, витрачає на науку 252 фінансових одиниць PPP
із приведеною купівельною спроможністю на одиницю населення,
Сербія – 105, Болгарія – 153, Словаччина – 244, Білорусь – 91, тоді як
Україна –38. Очевидно, що державна політика України у цьому
аспекті суттєво відрізняється від політики інших європейських країн і
більш схожа на те, що демонструють пострадянські азійські країни:
Казахстан має зазначений показник на рівні 35 млн., Азербайджан –
36, Узбекистан – 14. При цьому, як відомо, наша країна за часів
Незалежності не вирішила питання ефективного використання
наявного наукового кадрового потенціалу [Porev, 2012].
Відзначимо, що
витрати на науку Сполучених Штатів
відносяться до відповідних витрат КНР як 1.13 до 1, і відношення
кількості публікацій у Скопус – 1.23 – близьке до цього, однак Китай
залучає для цього на 312 тис. дослідників більше (Таблиця 1.2).
Якщо витрати на науку Сполученого Королівства взяти за
одиницю, то витрати Федеративної Республіки Німеччини
становлять 2.49, Франції – 1.31, однак при цьому відношення
кількості публікацій у Скопус для цих країн становить 1 : 0.87 : 0.6.
Відповідно, Велика Британія має найбільший показник публікацій на
одного дослідника – 0.66 проти 0.42 як у Германії, так і у Франції.
Польща витрачає на науку у 6-сть разів більше за Україну, і має у 4ри рази більше публікацій у Скопус у 2017-му році, при цьому
кількість дослідників у FTE у країнах має відношення 1,86 : 1.
У цьому та інших порівняннях виникають і питання, як
співвідносяться із світовими аналогами дані по Україні, що наведені у
базі даних ЮНЕСКО щодо дослідників у FTE, тим більше, що у
вітчизняному документі Держстату України «Наукова та інноваційна
діяльність України» [Derzhstat, 2018] цих даних немає.
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Таблиця 1.2
Показники фінансування R&D, кількості дослідників і
публікацій у Скопус за даними ЮНЕСКО [UIS stat; SCImago]

США
Китай
Германія
Франція
Велика Британія
Італія
Канада
Австралія
Іспанія
Нідерланди
Туреччина
Швеція
Австрія
Бельгія
Польща
Фінляндія
Норвегія
Чехія
Португалія
Угорщина
Греція
Румунія
Україна
Словаччина
Болгарія
Сербія
Білорусь
Литва
Казахстан
Узбекистан
Азербайджан
Грузія
* - 2016, ** - 2015

GERD in
‗000 current
PPP, mln.,
2016
511.1
451.9
118.8
62.4
47.8
29.9
25.7
** 21.3
20.1
17.8
** 16.6
16.0
13.7
13.1
10.2
6.5
6.3
6.2
4.0
3.2
2.9
2.2
1.7
1.3
1.1
0.9
0.9
0.8
0.6
0.5
0.3
0.1

Scopus Researchers
journals, (FTE), 2016
2017
13948
672
1927
627
5827
563
336
282
572
2369
204
55
74
175
355
63
31
218
229
126
78
183
51
67
59
66
7
51
4
0
7
7

1379977.2
1692175,8
400821
**277631,5
291416
126674
126633
82264
**95160.8
70372
44933
53771
**82594
35908
31913
37338
40746
25804
29403
18046
44177
14149
16001
15015.3
8526
12369
15911
5246.55

Researchers
(HC),
2015
586030
383843
496953
174327
214227
112946
190784
108761
78051
73709
118494
55728
52181
56604.5
81005
38418
60736
27253
* 63694
24396
19338.0
* 16592
* 16879
17293
* 17421
* 31 966
* 15548
* 9103

Scopus
publiccations
2017
626403
508654
170114
115747
191830
110402
100810
94065
90082
57503
42405
39976
24826
32181
44692
19496
22078
24059
24188
10826
18115
15273
11119
8341
4407
7630
1985
3571
3291
532
1095
1641

Publicat.
per
researchers
(FTE) 2017
0.45
0.30
0.42
0.42
0.66
0.87
0.71
0.70
0.45
0.57
0.55
0.60
0.54
0.54
0.69
0.64
0.59
0.42
0.62
0.85
0.25
0.59
0.28
0.51
0.42
0.27
0.03
0.31

Таблиця 1.3
Порівняння даних щодо чисельності дослідників в Україні
Україна
Дослідники, Держстат України, 2012
Дослідники, Держстат України, 2016
Дослідники, Держстат України, 2017
Дослідники, Держстат України, 2018
Дослідники HC, UNESCO (на 12.11.2018)
Дослідники FTE, UNESCO (на 12.11.2018)

2010
73413
73413
133744
133744
73 413
60 811.5
32

2015

2016

53835
90249
90249
53 835
43 016.1

63694
63694
63694
44 177.0

2017
59392
-

Таблиця 1.3 показує, які зміни відбувалися у підрахунку
Держстатом України чисельності дослідників, що представлено у
відповідних документах [Derzhstat, 2012, 2016, 2017, 2018]. Однак всі
ці документи не містять інформації про показники кількості
дослідників у еквіваленті повного робочого часу. Зокрема, цих даних
не містять діючі на сьогодні форма №3-наука (річна) «Звіт про
здійснення наукових досліджень і розробок за ____ рік», затверджена
наказом Держстату 09.07.2018 № 142, та форма № 2-3 нк «Звіт про
діяльність закладів вищої освіти на початок 20__/__ навчального
року», затверджена наказом 16.07.2018 №151. Більш того, вони не
містять даних, за якими кількість дослідників у FTE, зокрема у вищих
навчальних закладах, могла б бути розрахована.
Таблиця 1.4
Кількість дослідників у FTE на один мільйон населення [UIS stat]
США
Китай
Германія
Франція
Велика Британія
Канада
Швеція
Польща
Туреччина
Чехія
Румунія
Україна
Угорщина
Словаччина
* - 2014

2010
3 884.0
890.5
4 054.6
3 864.0
4 053.0
4 643.4
5 251.5
1 683.3
889.6
2 774.0
967.7
1 328.0
2 149.7
2 809.4

2013
4 138.5
1 073.2
4 361.8
4 153.1
4 141.3
4 628.5
6 676.3
1 865.7
1 175.3
3 234.8
925.6
1 166.5
2 544.1
2 714.7

2015
4 313.4
1 158.9
4 748.4
4 307.2
4 350.1
*4 552.5
6 835.0
2 158.5
1 215.8
3 591.3
878.4
1 006.0
2 587.5
2 648.4

Таблиця 1.4 показує, що кількість дослідників у еквіваленті
повного робочого часу (FTE) на один мільйон населення багатьох
розвинутих країн становить близько 4 тис., тоді як для країн, що
намагаються набути цей статус, чисельність дослідників удвічі
менша. Можливо, показник у 4-5 дослідників на одну тисячу
населення можна вважати близьким до оптимального у сучасному
світі, що пов'язується із ефективністю та інтенсивністю створення й
обміну науковими знаннями для постіндустріальних країн нашого
часу.
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Таблиця 1.5
Чисельність дослідників у FTE та за кількістю осіб (HC) [UIS stat]
2010
Польща
Туреччина
Чехія
Румунія
Україна
Угорщина
Словаччина

FTE
64 511.1
64 341.0
29 227.9
19 780
60 811.5
21 342
15 182.8

HC
100 934
124 796
43 418.4
30 707
73 413
35 700
24 049

2013
FTE
71 472.3
89 074.9
34 271.1
18 576
52 625.7
25 038
14 727.4

HC
109 611
166 097
51 454.6
27 600
65 641
37 803
24 441

2015
FTE
82 594
95 160.8
38 081.0
17 459
43 016.1
25 316
14 405.5

HC
118 494
190 784
56 604.5
27 253
53 835
38 418
24 396

Те, що у Таблиці 1.5 відношення чисельності дослідників HC до
FTE для близьких до України країн становить 1.43 – 2.0 (Польща:
1.43 – 1.56, Туреччина: 1.86 – 2.00, Румунія: 1.49 – 1.56), тоді як в
Україні - 1.21 – 1.25, вказує на суттєві розбіжності у підрахунку
відповідних показників. І, можливо, справа не лише у різних
системах і традиціях формування людського потенціалу науки.
Схоже на те, що саме Держстату України треба уважно переглянути
методику збору та оцінки статистичних даних щодо науки. Наведене
також висвітлює той факт, що у статистичному оцінюванні науки
присутні фактори людського суб'єктивізму, а у випадку
тенденційності – й організаційно-політичної гри. Із аналізом різних
статистичних даних все частіше постає питання: а кого, за якими
показниками та «якою мірою» слід вважати дослідником в Україні,
виходячи із норм фахової наукової спільноти, зокрема, європейської?
Непрямою оцінкою когнітивної якості знань для R&D, але
безпосереднім проявом їх розповсюдження виступають наукові
публікації, зокрема у престижних наукових журналах. Традиційним
стало оцінювання результатів досліджень за показниками кількості
статей та їхнього цитування, при цьому саме останнє вважається
найбільш
важливим.
Однак
існують
заперечення
щодо
універсального характеру показників кількості публікацій та
цитувань, починаючи із самих простих доводів. Апріорі не є
зрозумілим, чи буде матеріал однієї наукової статті поступатись
когнітивними властивостями, науковою новизною та практичною
цінністю матеріалу, наприклад, 10-ти статей у одному і тому ж
журналі. Так само і цитування мають суттєво різну важливість,
наприклад, від згадування і констатування несуттєвих аспектів до
протиставлення і доведення принципової новизни теорій.
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Якщо кількість публікацій, цитувань та різні похідні від них
індекси і критерії не завжди є переконливими для оцінок окремого
проекту або досліджень ученого, то у статистичному вимірі для
значних масивів даних вони надають достатньо корисну інформацію.
Проблеми визначення бібліометричних і наукометричних
показників, їх корисності та проблематичності розглянуті у
численних роботах фахівців, наприклад, Л.Борнмана із співавторами
[Bornmann, 2008]. У нашому дослідженні ми будемо розглядати
показники кількості публікацій та цитувань як засоби загального
відображення результативності науки країн, як інструменти
підвищення результативності досліджень в університетах, а також як
такі, що у сукупності із показниками людських ресурсів засвідчують
неоднозначність статистики та можливості перетворення строгого
оцінювання на статистичну гру у науці.
У таблицях 1.6 і 1.7 показано, що українська наука обіймає
достатньо скромні місця у рейтингах за публікаціями у Скопус.
Зрозуміло, що показники цитувань за 2017 рік далеко не є
остаточними, однак і вони відтворюють наявні тенденції, за якими
показники науки у Польщі, Туреччині, Чеській Республіці та Румунії
зростають, тоді як Україна, Угорщина та Словаччина втрачають
позиції у рейтингах незважаючи на певне зростання показників.
Таблиця 1.6
Публікації у Скопус / місце у рейтингу країн [SCImago]
Польща
Туреччина
Чехія
Румунія
Україна
Угорщина
Словаччина

2000
14153/18
8120/25
6219/30
889/55
6167/31
5629/34
2599/40

2005
23712/ 19
20619/ 20
10343/ 31
2707/ 49
7445/ 37
7729/ 36
3446/ 44

2010
30788/ 19
32939/ 18
16880/ 27
13125/ 35
7645/ 43
8985/ 42
5165/ 50

2013
38538/ 20
39798/ 19
20482/ 27
15192/ 36
10039/ 45
10389/ 44
6765/ 49

2015
42837/ 19
43780/ 18
23959/ 26
15201/ 38
10366/ 46
10695/ 45
7501/ 49

2017
44692/18
42405/19
24059/27
15273/41
11119/46
10826/48
8341/50

Таблиця 1.7
Цитування / місце у рейтингу країн [SCImago]
Польща
Туреччина
Чехія
Румунія
Україна
Угорщина
Словаччина

2000
240935/24
152413/29
116468/36
8069/75
45939/41
12526/32
33724/44

2005
348763/25
351628/24
177511/35
27938/56
61432/42
169447/36
50277/44

2010
331721/26
332128/25
223826/34
88347/44
48596/51
137824/39
55092/50
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2013
297674/23
247354/28
181068/32
88245/44
46409/49
103154/41
45193/50

2015
2017
189274/21 22541/21
151455/25 15242/28
106652/34 12359/33
51839/45 5985/45
33902/48 4009/48
62281/42 7880/41
30751/50 3290/52

Таблиця 1.8
Статті у Скопус у розрахунку на одного дослідника у FTE та HC
[UIS stat, SCImago].
Польща
Туреччина
Чехія
Румунія
Україна
Угорщина
Словаччина

2010
FTE
HC
0.48
0.31
0.51
0.26
0.58
0.39
0.66
0.43
0.13
0.10
0.42
0.25
0.34
0.21

2013
FTE
0.54
0.45
0.60
0.82
0.19
0.41
0.46

2015
HC
0.35
0.24
0.40
0.55
0.15
0.27
0.28

FTE
0.52
0.46
0.63
0.87
0.24
0.42
0.52

HC
0.36
0.23
0.42
0.56
0.19
0.28
0.31

Таблиця 1.8 засвідчує, що питомі показники результативності
дослідників як у еквіваленті повного робочого часу, так і при
підрахунку кількості осіб, що виконують R&D, в Україні нижчі, ніж у
європейських країнах, які можна вважати «найближчими
конкурентами». Однак дані таблиць 1.6 – 1.8 певною мірою
приховують розбіжності у підходах щодо оцінювання показників
науки між країнами.
Певні розбіжності у показниках людських ресурсів у сфері
науки України представлені у Таблиці 1.9, у яких наведені показники
за Держкомстатом України у порівнянні із даними, що потрапили до
статистики ЮНЕСКО.
Таблиця 1.9
Кількість дослідників (осіб – HC) за секторами науки за
Держстатом України 2018 року [Derzhstat, 2018] у порівнянні із
даними ЮНЕСКО [UIS stat] станом на 12.11.2018.
2015
34318
30687
18985
17876
36946
5272
90249

Державний сектор за Держстатом
і за ЮНЕСКО HC
Підприємницький сектор за Держстатом
і за ЮНЕСКО
Сектор вищої освіти за Держстатом
і за ЮНЕСКО
Усього за Держстатом

2016
30192
30192
15673
15673
17829
17829
63694

2017
29042
15203
15147
59392

У Таблиці 1.10 наведено дані ЮНЕСКО щодо української науки,
які не мають аналогів у збірнику Держстату України «Наукова та
інноваційна діяльність України» 2018 року [Derzhstat, 2018] і
стосуються кількості дослідників у еквіваленті повного робочого
часу. Відзначимо, що вже на перший погляд здаються сумнівними
показники сектору вищої освіти України.
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Таблиця 1.10
Кількість дослідників у FTE за даними ЮНЕСКО [UIS stat]
2014
26 377.3
15 154.0
4 659.5
46 190.9

Державний сектор
Підприємницький сектор
Сектор вищої освіти
Усього

2015
24 985.0
13 987.4
4 043.6
43 016.1

2016
21 797.9
12 837.4
9 541.7
44 177.0

У решті решт, некоректність окремих показників науки та вищої
освіти України постає достатньо очевидною за даними ЮНЕСКО,
представленими у нашому дослідженні у Таблиці 1.11, де наведені
дані секторів вищої освіти країн для вищих навчальних закладів, які
здійснюють підготовку фахівців за навчальними програмами 6 - 8
рівня.
Таблиця 1.11
Викладачі (В), дослідники за показниками кількості осіб HC (RHC) та FTE
(RFTE) у секторі вищої освіти, ЮНЕСКО [UIS stat].
Таблиця 1.11a
Франція
Германія
Вел.Брит.
Іспанія
Швеція
Рос.Федер.
Чехія
Литва
Туреччина

В
RHC
RFTE
В
RHC
RFTE
В
RHC
RFTE
В
RHC
RFTE
В
RHC
RFTE
В
RHC
RFTE
В
RHC
RFTE
В
RHC
RFTE
В
RHC
RFTE

2011
2012
..
92116
110148,5 111036,3
71169,7
71890
..
..
241411,2 251940,1
93810,5 97199,1
307065 315229,8
150650,2 153754,9
123539
124815
127085
123245
62185,4 59775,4
..
40855
..
17101
16561
..
453671
43121
43024
89938
87259
16370,5
15789
20732
21134
10289,4 11498,4
..
10271
13664
13939
5645
5334
99780
105583
95188
108478
35644,5 40800,7
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2013
87529
113058,1
72749,5
369697,9
261657,1
99123,5
131515,0
330382
158444,5
122444
117925
57640,8
32013,7
42894
18401
489830
42605
89085
16349
22957
10995,1
13633
13936
5399
115668
113409
42574,3

2014
2015
2016
..
..
..
122009,8 124175
..
78409,4 79621,8
..
384571,7 396196,7 402374,1
265911
270343
..
100992
103148
110800
128811
342696,3 347038
163838,1 167463
170230
122111
124003
129884
119290
121161
57156,4
57107
58413
32780,6 33635,4 33932,0
..
43911
19616
18215
19726
..
432428
399146
44342
45967
44994
91501
92503
83024
..
..
..
23279
23963
..
10964,9 11356,9
10511
12744
14067
13075
..
13532
12600
4993
5241
4830
..
125801
131229
..
126046
132516
41268,7 43293,0
..

Таблиця 1.11b
Болгарія
Угорщина
Польща
Словаччина
Румунія
Україна

В
RHC
RFTE
В
RHC
RFTE
В
RHC
RFTE
В
RHC
RFTE
В
RHC
RFTE
В
RHC
RFTE

2011
19335
7040
4504
20279
17059
5975
..
70235
39677,3
12759
18363
10339,2
..
15086
6563
163632
7534
..

2012
21876
7170
3754
21848
16551
5932
99341
68923
38151,6
12496
18011
9782,4
..
15569
6591
160805
..
5743,7

2013
23456
7278
4045
21303
16023
5939
100983
69027
37166,8
12445
17917
9625,4
27555
14884
6578
..
6936
..

2014
23012
8505
4498
20315
15925
5860
98735
70771
39695,2
12370
17668
8959
28211
14743
6378
..
5973
4960,8

2015
..
7902
3862
20247
15643
5610
96776
70658
40126
12289
16565
8508,1
27772
15057
6480
..
5272
4659,5

2016
22604
..
5158
20739
..
5592
..
..
..
..
8154
26949
6314
..
17829
4043,6

Підрахуємо за даними ЮНЕСКО на 2013 рік (Таблиця 1.11)
відношення чисельності дослідників до викладачів. Якщо брати за
одиницю кількість викладачів у відповідних країнах, то кількість
дослідників у розрахунках HC і FTE становитиме:
Болгарія – 0,31 і 0,17; Чехія – 1,4 і 0,67; Франція – 1,29 і 0,83;
Германія – 0,71 і 0,27; Угорщина – 0,75 і 0,28; Литва – 1,02 і 0,40;
Польща – 0,68 і 0,37; Словаччина – 1,44 і 0,77; Іспанія – 0,96 і
0,47; Швеція – 1,34 і 0,57; Туреччина – 0,98 і 0,37; Румунія – 0,54
і 0,24; Росія – 0,09 і 0,18; Велика Британія – 2,51 і 1,2;
Україна - за усередненими даними 2012 і 2013 років - 0,045,
а за 2012 рік - 0,036.
Наведене вказує на те, що країни розраховують показники
кількості дослідників у еквіваленті повного робочого часу (FTE) і
кількості осіб, що виконують дослідження (HC), для секторів вищої
освіти за дещо різними методиками. Більшість наведених країн тою
чи іншою мірою враховує внесок викладачів у якості дослідників.
Статистичні розрахунки показників України суттєво відрізняються
від розрахунків інших країн і дещо схожі на відповідні лише у Росії.
При цьому, очевидно, внесок досліджень викладачів в Україні не
враховується, хоча, відповідно до законодавства України [ZVO],
науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів
визнаються вченими, якщо ці заклади готують фахівців за
програмами бакалаврів, магістрів і докторів філософії або аспірантів.
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Таблиця 1.12
Публікації вчених окремих вищих навчальних закладів
України у Скопус [Osvita UA]
04.2012- 04.2013- 04.2014- 04.2015- 04.2016- 04.201704.2013 04.2014 04.2015 04.2016 04.2017 04.2018
Київський НУ
1530
412
1055
1229
1349
1087
Харківський НУ
358
555
505
581
768
704
НТУУ КПІ
352
482
413
463
632
1008
Львівський НУ
338
390
291
429
465
380
НУ Львів. Політехніка
309
325
235
477
700
1074
Дніпропетровський НУ
168
168
154
204
263
220
Одеський НУ
100
164
112
153
146
516
НТУ ХПІ
172
155
156
178
260
810
Чернівецький НУ
108
102
328
235
236
479
ХНУРЕ
251
170
146
332
251
466
Ужгородський НУ
57
69
79
81
88
410
Сумський ДУ
174
179
211
225
416
246
Донецький НУ
109
89
103
81
128
99
НАУ
86
205
132
92
299
251
Донецький НТУ
62
98
50
36
49
132
НАУ ХАІ
56
87
75
77
133
183
НМетАУ
78
58
50
48
32
7
УДХТУ
33
127
42
48
66
150
Одеський НПУ
29
35
22
37
68
81
ОНАХТ
3
26
11
23
39 Ут.644
Східноєвропейський НУ
36
27
0
9
4
235
НГУ
164
117
73
59
44
108
НУБіП
-2 Ут.
131
46
-1 Ут.
92
117
Запорізький НТУ
133
38
40
64
83
44
Східноукраїнський НУ
-1 Ут.
2
0
207
0
274
Вінницький НТУ
31
51
18
57
93
141
Прикарпатський НУ
27
38
36
85
88
117
Тернопільський НЕУ
26
76
20
75
65
69
НУХТ
23
31
25
49
57
206
Приазовський ДТУ
Ут.
46
54
58
40
172
ІФНТУНГ
11
28
34
57
59
215
КНУБіА
5
28
21
13
37
61
Черкаський НУ
9
35
14
11
0
79
НУ КМА
22
28
22
29
84
88
Ут. – дані, що потребують уточнення – НУБіП, Східноукраїнський НУ, Приазовський ДТУ,
ОНАХТ

Виходячи із статистичних даних, які надаються Україною до
ЮНЕСКО, виникає запитання стосовно викладачів українських
університетів, академій та інститутів: чи є підстави вважати їх внесок
у R&D таким, що вартий висвітлення при визначенні показників
«кількість дослідників у FTE» і «кількість дослідників HC»?
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Зрозуміло, що дані Держстату України і ті, що надані до
ЮНЕСКО щодо кількості вчених сектору вищої освіти України, які
виконують R&D, є сумнівними у контексті інформації, що надається
із аналогічних питань іншими країнами.
Таблиця 1.13
Працівники університетів [Porev, 2016 ] та публікації у Скопус
[Osvita UA]

Київський НУ
Харківський НУ
НТУУ КПІ
Львівський НУ
НУ Львів. Політехніка
Дніпропетровський НУ
Одеський НУ
НТУ ХПІ
Чернівецький НУ
ХНУРЕ
Ужгородський НУ
Сумський ДУ
Прикарпатський НУ
Черкаський НУ
НУ КМА

Викладачі
Наукові Аспіранти і Разом
Публікацій Скопус
усього
/ працівдокторанти штатн. і за 05.2015-04.2016 /
штатні
ники
сумісн.
на одного ученого
3089/ 2517
765
1772
5626
1229 / 0.28
1986/ 1602
276
432
2694
581 / 0.22
2822/ 2456
199
589
3610
463 / 0.13
1999/ 1884
89
788
2876
429 /0.15
2191/ 2011
89
566
2846
477 /0.17
1370/ 1252
147
299
1816
204 /0.11
1329/ 1259
242
452
2023
153 /0.08
1717/ 1545
276
254
2247
178 /0.08
1214/ 1155
49
183
1446
235 /0.16
677/ 595
110
257
1044
332 /0.32
1332/ 1160
85
297
1714
81 /0.05
867/ 744
40
287
1194
225 /0.19
1127/ 1028
12
395
1534
85 /0.06
536/ 494
4
116
656
11 /0.02
600/ 362
9
143
752
29 /0.04

Існує достатньо підстав для того, щоб дослідницька діяльність
достатньо значної частини викладачів вищих навчальних закладів
країни була врахована у державній та міжнародній статистиці. Це,
зокрема, підтверджують данні, що наведені у таблицях 1.12 і 1.13. У
Таблиці 1.13 представлено чисельність викладачів, наукових
працівників, аспірантів і докторантів як таких, що можуть та/або
повинні публікувати наукові праці, зокрема у журналах, що
обліковуються у Скопус. При розрахунку відношення кількості
статей до кількості вчених взяті чисельності штатних працівників та
осіб, що викладають або виконують R&D у відповідних закладах за
сумісництвом або на інших договірних засадах.
Відзначимо важливий факт, за яким сумарна кількість статей,
що опубліковані у реферованих журналах і зараховані у якості
показників окремим вищим навчальним закладам і науковим
установам, завжди вища, ніж кількість статей у рейтингу країни. Це
обумовлено особливістю підрахунку публікацій при визначенні
показників організацій, за якими авторство за кожною публікацією
поширюється на всіх авторів однаково і на всі вказані заклади та
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установи. Окрім цього, в Україні існує практика, за якою автор
(співавтор) публікації, що отримує оплату праці у декількох
організаціях, часто має таку можливість і сам вирішує, яким із них
представити показник опублікування у якості власного результату
досліджень. І університети, і наукові установи активно
використовують можливості зарахувати статті всіх своїх штатних
працівників і сумісників. Наприклад, зрозуміло, що у провідних
університетах країни працюють викладачами штатні працівники
академічних наукових установ, що привносять у якості показників
суттєву частину публікацій у престижних журналах.
Чи можна вважати практику, коли стаття у якості одиниці
показника публікацій цілком репродукується у декількох вищих
навчальних закладах і наукових установах? На погляд автора,
доцільність такого формування показників R&D організацій виглядає
сумнівною, оскільки веде до некоректних і перебільшених
результатів, що не сприяє збалансованості заходів політики та
менеджменту у сфері науки.
1.2. Деформації методології статистичного оцінювання науки
Як було вказано вище, внутрішня незавершеність і лише
приблизна істинність гіпотез і теорій переноситься й на те, яким
чином оцінюються результати, методи і засоби наукового пізнання у
кількісних і якісних показниках, що стають предметом «науки про
науку» і статистики щодо досліджень та розробок.
Із суто формальних позицій, основною діяльністю викладачів
вищих навчальних закладів, так би мовити, за визначенням, є освітня
або навчальна, за радянськими та пострадянськими традиціями –
навчально-виховна. Відповідно до Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність», викладачів вищих навчальних закладів
визначено вченими, але, формально, не дослідниками, хоча для цього
є всі підстави: вчений, відповідно до Статті 1 Закону, «проводить
фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження» [ZNNTD].
Науково-педагогічний працівник «в університеті, академії,
інституті професійно провадить педагогічну та наукову або науковопедагогічну діяльність» [ZNNTD]. Форми статистичної звітності «№23 нк «Звіт про діяльність закладу вищої освіти …» та «№ 3-наука
«Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок …» не містять
позицій, за якими вищі навчальні заклади могли б надати дані щодо
виконання досліджень та розробок викладачами і які можна було б
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перерахувати у показники HC чи FTE. Наявні засоби статистичної
звітності надають можливість обрати один із варіантів: або вважати
всіх викладачів закладів певного рівня дослідниками, або всіх їх не
вважати такими. Обидва ці варіанти некоректні, і обрано другий,
занадто спрощений і такий, що не надає державній політиці у сфері
вищої освіти та науки можливості враховувати участь викладачів у
виконанні R&D. Це суперечить світовим тенденціям і практиці щодо
досягнення повноти представлення наукової діяльності.
Враховуючи світовий досвід, автори керівництв щодо
статистичного оцінювання результатів намагаються урахувати
аспекти єдності та розмежування наукового пізнання і супутніх
когнітивних форм для того, щоб відокремити діяльність із наукових
досліджень та розробок для їх представлення у статистичних
документах і адекватного стимулювання засобами політики та
менеджменту. У першу чергу, ідентифікація та демаркація наукового
пізнання здійснюється на рівні визначень R&D.
Так, відповідно до Керівництва Фраскаті [OECD, 2015]: «Базове
дослідження - це експериментальна чи теоретична робота,
спрямована, перш за все, на одержання нових знань про основи
феноменів та спостережуваних фактів не маючі на увазі будь-якого
конкретного застосування чи використання. Прикладне дослідження оригінальне дослідження, що виконується для отримання нових знань
і спрямовано, в першу чергу, на конкретну практичну ціль чи мету.
Експериментальна розробка - це систематична робота, яка
засновується на знаннях, отриманих внаслідок досліджень та
практичного досвіду, і утворює додаткові знання, що спрямовані на
виробництво нових продуктів або процесів або вдосконалення
існуючих продуктів або процесів».
Для того, щоб уникнути некоректних тлумачень, наведемо й
оригінальний текст [OECD, 2015]:
«Basic research is experimental or theoretical work undertaken primarily
to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and
observable facts, without any particular application or use in view. Applied
research is original investigation undertaken in order to acquire new knowledge.
It is, however, directed primarily towards a specific, practical aim or objective.
Experimental development is systematic work, drawing on knowledge gained
from research and practical experience and producing additional knowledge,
which is directed to producing new products or processes or to improving
existing products or processes».
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Суттєвим моментом у визначенні є те, що результатом і двох
зазначених типів досліджень, і розробок виступають саме нові
знання, а не інші продукти та процеси, що утворюються на їх основі.
Незважаючи на тривале опрацювання наведених визначень,
вони залишають певні багатозначності, що потребують уточнення, і
автори Керівництва намагаються це зробити у його тексті. Так,
зокрема визначено п'ять критеріїв віднесення пізнавальної діяльності
до R&D: ця діяльність повинна бути: новою (novel), креативною
(creative), невпевненою (uncertain - not able to be relied on; not known
or definite), систематичною (systematic), такою, що припускає
передачу (transferable) та відтворюваною (reproducible). Звернемо
увагу на те, що ці уточнення також не можна вважати остаточними,
тому що може йтися про ступінь новизни. Достатньо тонким
моментом є виключення з R&D рутинних змін (routine - таких, що
зазвичай здійснюються, неспеціальних) за критерієм креативності.
Відзначимо також принципову важливість наявності для R&D
властивості бути «невпевненою», незавершеною, неоднозначною, про
що вже йшлося стосовно науки як людської пізнавальної діяльності в
умовах можливостей людини та наявної «прихованості» світу.
Стосовно критерію невпевненості як ознаки R&D, у Керівництві
Фраскаті наведено такі пояснення: «Для досліджень та розробок в
цілому є невизначеність щодо витрат або часу, необхідних для
досягнення очікуваних результатів, а також про те, чи можна досягти
його цілей у будь-якій мірі».
При розмежуванні R&D із суміжними видами діяльності часто
виникають багатозначності та непорозуміння. Здавалося б, навчальна
(освітня) діяльність суттєво відрізняється від досліджень, оскільки
включає суб'єктів, що навчають, і суб'єктів, що вчаться. Однак якщо
йдеться про створення особою власних знань, то не завжди є
очевидним, де закінчуються самонавчання (учіння) і починається
дослідження. Це стосується і студентів, і викладачів вищих
навчальних закладів. При цьому для останніх можуть мати місце як
споріднені діяльності: наукові дослідження, засвоєння вже відомих
знань, їх систематизація та перетворення на матеріал для навчання
студентів тощо.
Для розмежування базових і прикладних досліджень із
напрацюванням навчальних матеріалів викладачами університетів
важливішим є критерій новизни. Знання, що «передається» студентам
в університетах, звичайно, повинне надавати відповіді на запити
сьогодення. Однак більш важливим є те, що воно повинне
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сформувати засади їхнього мислення, концептуальний базис, а тому
має бути систематизованим, ретельно перевіреним і обґрунтованим
на відміну від гіпотез, отриманих і не опрацьованих даних
«переднього краю», що одержуються дослідниками.
Іншою проблемою є розмежування експериментальних
(прикладних) розробок, так би мовити, «у собі» та із суміжними
діяльностями. Безпосередньо у Керівництві Фраскаті 2015 року
йдеться про те, що їх результатом виступає «додаткове знання»
(additional knowledge) [OECD, 2015], спрямоване на створення нових
продуктів і процесів. П'ять критеріїв Керівництва щодо віднесення
пізнавальної діяльності до R&D є цілком зрозумілими, якщо мається
на увазі знання, хоча й не оговорюється, що під ним розуміється:
цілком суб'єктивне ментальне знання як виправдана істина
переконаність (justified true belief) чи вона разом із матеріалізованою
формою «явного знання» (explicit knowledge), яка часто мається на
увазі у концепціях «менеджменту знань».
Керівництво Фраскаті звертає нашу увагу на те, що концепцію
експериментальної розробки не слід плутати із «розробкою
продукту», що експериментальна розробка – це «лише один з
можливих етапів процесу розробки продукту: той етап, коли загальні
знання фактично перевіряються для конкретних використань». Етап
закінчується, коли наведені 5-ть критеріїв втрачають силу або більше
не застосовуються [OECD, 2015, p. 51]:
«The concept of experimental development should not be confused with
―product development‖, which is the overall process – from the formulation of
ideas and concepts to commercialisation – aimed at bringing a new product
(good or service) to the market. Experimental development is just one possible
stage in the product development process: that stage when generic knowledge is
actually tested for the specific applications needed to bring such a process to a
successful end. During the experimental development stage new knowledge is
generated, and that stage comes to an end when the R&D criteria (novel,
uncertain, creative, systematic, and transferable and/or reproducible) no longer
apply».

Для ідентифікації експериментальних розробок є принципово
важливим, чи належать до них матеріальні експериментальні зразки,
їх креслення, технологічна документація, як відокремити змістовну
когнітивну складову від матеріальної. Якщо припустити, що
результатами експериментальних розробок можуть бути матеріальні
об'єкти, які існуватимуть у світі «самі по собі», то критерій
«uncertain» стає незрозумілим, оскільки стосуватиметься цілком
конкретної речі. Тоді всюди ми повинні враховувати, що дві складові
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розробки – її когнітивний продукт і матеріальна річ – існують як
несумірні, кимось штучно поєднані сутності. Виявляється, що
критерієм віднесення новоствореної штучної матеріальної речі до
категорії експериментальних розробок є лише те, що думає про це її
розробник.
Однак і на цьому питання ідентифікації розробок не
вичерпується: можуть виникати і виникають ситуації, у яких складно
відрізнити матеріальні результати, створені як експериментальноприкладне продовження наукових досліджень і такі, що можуть
створюватись «поза наукою» на основі практичного досвіду,
вдосконалення наявних технічних засобів тощо. Приклади
розмежування діяльностей, що наведені у Керівництві Фраскаті,
сприяють вирішенню питань ідентифікації та демаркації R&D, однак
не вичерпують проблеми. Зокрема, у організаторів науки країн
можуть виникати політично вмотивовані підстави використовувати ті
чи інші погляди на наукову і науково-технічну діяльність, якщо їх
завданням є не пошук і дотримання строгих норм, а виграш у
політичній та/або економічній грі.
Таблиця 1.14
Кількість дослідників (HC) – загальна чисельність (total) і у
підприємницькому секторі (business) науки [UIS stat]
Чехія
Франція
Германія
Угорщина
Литва
Польща
Туреччина
Румунія
Рос.Фед.
Велика
Британія
Україна

Total
Business
Total
Business
Total
Business
Total
Business
Total
Business
Total
Business
Total
Business
Total
Business
Total
Business
Total
Business
Total
Business

2012
47650,9
17609,5
356445,4
213181,0
..
..
37019
14742
17677
2038
103627
18882
155133
39296
27838
5451
372620
192285
442384,5
113509,3
68599
..

2013
51454,6
19124,4
365737,3
219758,6
549283,4
221362
37803
16010
18083
2451
109611
24781
166097
45605
27600
5738
369015
193736
466689,3
123683,9
65641
23102
45

2014
2015
54493,3 56604,5
21472,5 22537,7
379047,7 383842,8
223754,8 225735,8
..
586030
..
252897
39190
38418
17008
16485
19371
17293
4078
2807
115375
118494
28386
32204
181544
190784
48247
51069
27535
27253
5848
4923
373905
379411
196320
198123
489181,2
496953
133891,3
136397
58695
53835
20238
17876

2015, Business/Total
0,40
0,59
0,43
0,43
0,16
0,27
0,27
0,18
0,52
0,27
0,33

Як свідчать дані Таблиці 1.14, європейські країни мають суттєво
різні відношення загальної кількості дослідників у підприємницькому
секторі до їх загальної чисельності. 33% дослідників у
підприємницькому секторі України виглядає достатньо високим
показником, хоча можна говорити проте, що, за Держстатом, країна
має невелику кількість підприємств, що здійснювали інновації: у
2010-му році – 13,8%, у 2015-му – 17,38%, у 2017-му – 16,2%, при
тому що за ці роки не більше 3,2% підприємств виконували внутрішні
науково-дослідні роботи.
Таблиця 1.15
Внутрішні поточні витрати на виконання наукових досліджень і
розробок у 2017 році [Derzhstat, 2018]
Сектори науки
України
Державний
Вищої освіти
Підприємницький
Разом

Фундаментальні і
прикладні дослідження /
відсоток
3138810,1 / 87%
594132.8 / 84%
919804.9 / 14%
5835002.9 / 46%

науково-технічні
(експериментальні)
розробки / відсоток
458931,4 / 13%
113154,8 / 16%
5729868,7 / 86%
6762480,0 / 54%

Разом (100%)

3597741,5
707287,6
6649673,6
12597482,9

Відзначимо, що, за даними Держстату України [Derzhstat, 2018],
у підприємницькому секторі за показником поточних витрат
виконувалось 86% розробок у загальному обсязі відповідного
фінансування R&D. Наведений розподіл фінансування за секторами і
за видами досліджень і розробок, так само як і інші статистичні дані,
однак, залишають відкритим запитання, якою мірою науково-технічні
(експериментальні) розробки у країні дійсно є наукомісткими та
інноваційними.
В українських документах щодо методології оцінювання
досліджень та розробок використовуються тлумачення, що походять
із визначень, які наведені у Законі України «Про наукову і науковотехнічну діяльність». За станом на листопад 2018 року, визначення
поняття розробок полягає у наступному [ZNNTD]:
«науково-технічні (експериментальні) розробки - науково-технічна
діяльність, що базується на наукових знаннях, отриманих у результаті
наукових досліджень чи практичного досвіду, та провадиться з метою
доведення таких знань до стадії практичного використання. Результатом
науково-технічних (експериментальних) розробок є нові або істотно
вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи,
об‘єкти права інтелектуальної власності, нові або істотно вдосконалені
послуги».
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Нескладно побачити, що за наведеним у Законі визначенням
результатом розробок є як нові знання, так і матеріальні об'єкти.
Стосовно останніх може йтись про невизначеність (uncertainty – один
із критеріїв за Керівництвом Фраскаті [OECD, 2015]) лише у тім, що
вони хоча й розглядаються як конкретні, однак представляють
множину можливих матеріальних реалізацій. Суттєвим, однак, є те,
що у Законі згадано саме матеріальні реалізації розробок, і як вони,
так і знання (інформація), які їх представляють, входять у визначення
Тут виникає певна розбіжність із Керівництвом Фраскаті і
багатозначність. За Керівництвом, при визначенні розробок основна
увага приділяється новим знанням, а не вдосконаленим продуктами
чи процесам [OECD, 2015, р. 46]:
«As R&D is the formal creation of knowledge, including knowledge
embodied in products and processes, the measurement focus is on the new
knowledge, not on the new or significantly improved products or processes
resulting from the application of the knowledge».

Однак визначення розробок наведене у Законі таким чином, що
саме матеріальні об'єкти самі по собі та у поєднанні із власними
описами стають їх центральним результатом. При цьому, вони
отримані «у результаті наукових досліджень чи практичного
досвіду», а останнє поширює поняття розробок далеко поза межі
науки. Відзначимо, що у Керівництві Фраскаті у визначенні
експериментальних розробок наведено «отриманих від досліджень
та практичного досвіду» (gained from research and practical
experience) [OECD, 2015, р. 45]. Особливість тлумачення положень
Закону як «представника» нормативно-правових документів полягає
у тім, що його речення та фрази повинні сприйматись «буквально».
Звернемо увагу також на те, що фраза «нові або істотно
вдосконалені» насправді не має строгості: будь-що створене у
певному сенсі є новим, якщо можуть бути знайдені будь-які
відмінності. І навпаки: саме тотожність матеріальних об'єктів є
проблематичною. Це стосується і знакових текстових описів,
проектів, пропозицій, комп'ютерних програм: при створенні
достатньо великого тексту із знаків, при якому не використовується
безпосереднє копіювання певного прототипу, послідовність знаків, як
правило, виявляється «новою».
Тепер щодо фрази Закону «базується на наукових знаннях,
отриманих у результаті … практичного досвіду». Вона містить певну
суперечність, оскільки практичний досвід безпосередньо не продукує
наукове знання, а може бути лише джерелом наукового опрацювання.
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Для коректності, також, у Законі доцільно було б визначити, поняття
«наукові знання», однак цього не зроблено.
У решті решт, розробки у Законі «є науково-технічна
діяльність», а її визначення представлене наступним чином [ZNNTD]:
«науково-технічна діяльність - наукова діяльність, спрямована на
одержання і використання нових знань для розв‘язання технологічних,
інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, основними
видами якої є прикладні наукові дослідження та науково-технічні
(експериментальні) розробки».

За наведеним, науково-технічна діяльність визначається як
наукова діяльність, однак, відповідно до Закону, визначення
останньої не містить розробок, а її основними видами є
фундаментальні і прикладні дослідження. По-друге, виявляється, що
основними видами науково-технічної діяльності, знов таки, є
розробки і виникає коло: науково-технічна діяльність визначається
через розробки, а розробки визначаються через науково-технічну
діяльність.
Суперечливість визначень понять науково-технічної діяльності
та науково-технічних (експериментальних) розробок у Законі
утворює можливість використовувати їх у широкому спектрі
можливих значені і «на власний розсуд». Звернемось до
використання визначення розробок у методологічних документах із
державної статистики.
За Держстатом України [Derzhstat, 2018]:
«Науково-технічні (експериментальні) розробки – це систематичні
роботи, що базуються на існуючих знаннях, отриманих у результаті
досліджень і/чи практичного досвіду, та направлені на створення нових
матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем чи методів. Ці
роботи можуть бути також спрямовані на значне вдосконалення об'єктів,
що вже існують. До обсягу розробок включені проектно-конструкторські і
технологічні роботи, роботи по створенню дослідних зразків (партій)
виробів (продукції), а також проектні роботи для будівництва».

Це визначення, на відміну від наведеного у Законі,
позбавляється «науковості» - «існуючі знання» і «дослідження» вже
не наукові, а у більш широкому тлумаченні. Те, що це «систематичні
роботи», що засновуються на «знаннях, отриманих у результаті
досліджень і/чи практичного досвіду» – стає вже не визначенням, а
констатацією для будь-яких систематичних робіт. Їх результатом, за
цим визначенням, стає фактично будь-що, що можна назвати новим
чи вдосконаленим продуктом. І це, у подальшому, підтверджується
поясненням, наведеним у документі «Методологічні положення зі
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статистики наукових досліджень і розробок» [Derzhstat, 2016]. За цим
документом, види діяльності, що належать до науково-технічних
(експериментальних) розробок, це:
1) розробка конструкції інженерного об‘єкта чи технічної
системи (конструкторські роботи);
2) проектні роботи;
3) розробка технологічних процесів (технологічні роботи);
4) створення дослідних зразків, їх випробовування;
5) підготовка робочих інструкцій, рекомендацій та ін. щодо
застосування нововведень;
6) інженерна діяльність, у тому числі підготовка креслень,
специфікацій, інструкцій, рекомендацій для передання нововведень у
виробництво;
7) вивчення та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду
проектування та будівництва, з розробки нових нормативних
документів і державних стандартів із проектування, будівництва,
архітектури, кошторисних нормативів;
8) складання схем і проектів планування та забудови.
У нашому описі текст «Методологічних положень» [Derzhstat,
2016] представлений у вигляді окремих фрагментів, що підкреслює
індивідуальний зміст фраз. Якщо відповідно до Керівництва Фраскаті
розробки значною мірою знаходяться у системі продукування нового
наукового знання і тісно пов'язані із фундаментальними (базовими) та
прикладними дослідженнями, як із цим співвідноситься наведене у
«Методологічних положеннях» Держстату?
Як вже вказувалось, у Керівництві Фраскаті визначено п'ять
критеріїв, які відокремлюють дослідження та експериментальні
розробки від інших видів діяльності, серед яких новизна є важливою,
але не єдиною ознакою. Однак у «Методологічних положеннях»
наведено лише один: «Критерієм, який дає змогу відрізнити наукові
дослідження і розробки від супутніх видів діяльності, є наявність у
дослідженнях і розробках значного елемента новизни» [Derzhstat,
2016]. Яку особливу якість надає фактор новизни наведеним у
документі складовим науково-технічних (експериментальних)
розробок?
Візьмемо позицію «розробка конструкції інженерного об‘єкта»,
маючи на увазі, що ця конструкція є новою. Оскільки ця конструкція
створюється людиною, вона, ще у розумінні техне Аристотелем,
може бути «тою чи іншою» [Aristotle]. Звичайно, можна говорити про
те, що вона створена на основі попередніх наукових досліджень,
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однак це занадто широке тлумачення, оскільки все сучасне
когнітивне надбання людства є сумішшю опрацювання практичного
досвіду, результатів наукових досліджень і всіх інших форм пізнання.
Очевидно, ідентифікація створення конкретної конструкції із
діяльністю «експериментальна розробка» повинна передбачати певні
спеціальні наукові дослідження цього предмету, результати яких
використовуються при цьому безпосередньо. Тоді створення кожної
такої конструкції для віднесення її до експериментальних розробок
повинне йти «у пакеті» із відповідними дослідженнями. Однак у
«Методологічних положеннях» цього немає, а у іншому документі
Держстату, як вже вказувалось, йдеться про «систематичні роботи,
що базуються на існуючих знаннях, отриманих у результаті
досліджень і/чи практичного досвіду». Саме згадування не наукових,
а просто знань, а особливо – практичного досвіду, - руйнують
жорсткий зв'язок визначення розробок із знаннями у системі R&D.
Інший приклад – «підготовка робочих інструкцій, рекомендацій
та ін. щодо застосування нововведень» - більш простий, оскільки
ставиться під сумнів тривіальним контраргументом. Припустимо, що
на підприємстві створено нову продукцію, і для неї треба написати
керівництво із використання. Якщо ця нова продукція – новий, але
простий побутовий предмет, - навіщо мати і застосовувати наукове
знання із його створення для того, щоб написати рекомендації із його
використання у повсякденній практичній діяльності?
Таким чином, можна говорити про те, що поняття «науковотехнічні (експериментальні» розробки», дещо некоректно викладене
у Законі «Про наукову і науково-технічну діяльність», продовжувало
деформуватись у документах Держкомстату, що призвело до виходу
даного поняття за межі критеріїв R&D, що визначені фаховою
світовою спільнотою у Керівництві Фраскаті. І можна припустити,
що статистичні дані, що збираються в Україні на цій методологічній
основі, припускають проникнення у систему R&D видів діяльності та
їх результатів, належність яких до цієї системи є сумнівною.
Відзначимо також, що у Законі про Науку визначене поняття
наукової установи, для якої науково-технічна діяльність може бути
основною, а остання розкривається таким чином, що основними
можуть бути і виключно науково-технічні (експериментальні)
розробки. Якщо останні за визначенням припускатимуть підміну
створення наукового знання більш широкими суспільними
практиками, то це позбавить головного когнітивного сенсу
відокремлення таких установ.
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1.3. Визначення у законодавстві – ґрунтовні засади чи
правила гри?
У попередньому підрозділі було обговорено визначення
науково-технічних (експериментальних) розробок і науково-технічної
діяльності, що наведені у Законі України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» у редакції від 11.10.2017 (для спрощення - Закон
про Науку). Було показано, що визначення поняття розробок містить
некоректності та багатозначності, що можуть у подальшому
використанні вести до хибних тлумачень.
Зрозуміло, що визначення понять у Законі, що стосуються
проблем організації науки, створюється фаховою спільнотою як із
позицій дотримання певної термінології лише у межах документу, так
і з метою встановлення змісту термінів у межах дії цього закону для
країни та сфери діяльності.
Відзначимо суттєвий аспект щодо співставлення визначень, що
наведені у Законі України про Науку і у Керівництві Фраскаті. У
Законі із самого початку та його назви використовуються поняття
науки і науковості як такі, що визначають окрему сферу певних видів
діяльності та її результатів. Центральними поняттями є наукова і
науково-технічна діяльність, тобто саме поняття «наукова» несе
змістовне навантаження.
У Керівництві Фраскаті також йдеться про науку та науковість,
однаке основні визначення і R&D, і базових та прикладних
досліджень, і експериментальних розробок не містять безпосередньо
поняття «науковий». Так, у визначенні поняття «дослідження і
експериментальні розробки» йдеться про те, що креативна і
систематична робота, що здійснюється для збільшення обсягу знань
[OECD, 2015, p.44].
Для того, щоб на увазі малося не будь-яке знання, а його певна
частина, у Керівництві визначаються п'ять критеріїв віднесення
діяльності до R&D, що вже наводились у нашій роботі.
Зазначимо, що, на погляд автора, у вітчизняному Законі про
Науку може бути доцільним співставити поняття R&D із поняттями
наукової та науково-технічної діяльності, оскільки вони схожі, але
дещо різні. Можливо, і у Керівництві Фраскаті доцільно було б
надати визначення термінам «наука» і «науковий», оскільки вони
використовуються і мають нетривіальний зміст. Автори Керівництва
усвідомлюють різницю між поняттями «R&D» і «науковий», однак не
визначають останнього, вказуючи на те, що існує широкий спектр
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схожих на R&D діяльностей із науковою і технологічною основою,
які, при оцінюванні досліджень та розробок, слід від них
відокремлювати, наприклад – специфічні діяльності сектора вищої
освіти [OECD, 2015, p.34]:
«For survey purposes, R&D must be distinguished from a wide range of
related activities with a scientific and technological basis. These other activities
are very closely linked to R&D both through the flows of information and in
terms of the operations, institutions and personnel involved, but they should be
excluded as much as possible when measuring R&D. The Higher education
sector has some sector-specific activities that are challenging with regard to the
concept of R&D.»

Разом із тим, із тексту Керівництва зрозуміло, що R&D
належить до сімейства наукових діяльностей.
Після того, як у нашому дослідженні було висловлено сумніви
щодо
коректності
визначень
понять
науково-технічних
(експериментальних) розробок і науково-технічної діяльності,
виникає запитання щодо інших визначень, що наведені у Законі про
Науку: чи можна їх вважати достатньо строгими та обґрунтованими,
однозначними й несуперечливими, як цього вимагає суспільна
практика? Розглянемо основні визначення цього Закону, що
стосуються видів діяльності та знань.
Одним із центральних у Законі про Науку є визначення поняття
наукової діяльності [ZNNTD]:
«наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована
на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування,
основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові
дослідження».

Це визначення у наведеному вигляді протягом багатьох років
присутнє у редакціях Закону і неодноразово розглядалось у наших
попередніх роботах [Porev, 2012, 2016]. Раніше у публікаціях автора
вказувалось, що нестрогою є фраза «діяльність … спрямована на
одержання нових знань», тому що «спрямована на» вказує не лише
безпосередні, а й на віддалені наслідки. Так, діяльність дослідника
«спрямована на» одержання знань безпосередньо. Однак і діяльність
державного службовця, що забезпечує фінансування наукових
досліджень, у віддаленій перспективі також «спрямована на»
одержання наукових знань. Більш строгою була б форма фрази, що
містить складову «діяльність з (із) одержання нових знань».
Те, що фундаментальні і прикладні наукові дослідження є лише
«основними видами діяльності», а не всіма повністю, утворює певний
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зазор, проміжок, у якому можуть знайти місце інші діяльності, що не
є дослідницькими.
У цьому контексті більш радикальну багатозначність вносить
фраза «спрямована на … та (або) пошук шляхів їх застосування».
Дослідник, зрозуміло, шукає шляхи застосування створених ним
знань. Однак і продавець наукових монографій шукає можливості
продати ці книги, розуміючи при цьому, що той, хто їх купляє, хоче
їх певною мірою використати. Зрозуміло, що основним результатом
діяльності продавця книг є одержання коштів, однак паралельно із
цим він вирішує й задачу розповсюдження наукової інформації, що є
текстовою інтерпретацією знань автора. Більш того, при певній
постановці завдання реалізації книг, діяльність продавця може бути
спрямована на пошук шляхів застосування наукових результатів. Ще
більш простим прикладом може бути діяльність інженера,
будівельника, техніка, іншого робітника, який усвідомлює частку
знань дослідника і шукає можливості їх використання у своїй роботі.
Однак його діяльність може й не бути ні науковою, ні науковотехнічною, а скоріше технічною, виробничою, професійнопрактичною тощо.
Фундаментальні дослідження у Законі визначені наступним
чином [ZNNTD]:
«фундаментальні
наукові
дослідження
теоретичні
та
експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання нових
знань про закономірності організації та розвитку природи, суспільства,
людини, їх взаємозв‘язків. Результатом фундаментальних наукових
досліджень є гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття законів
природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення
закономірностей розвитку суспільства тощо, які не орієнтовані на
безпосереднє практичне використання у сфері економіки.»

На наш погляд, це одне із кращих визначень, що наведені у
Законі, хоча й до нього є певні зауваження. Справа у тім, що наука
дійсно намагається встановити закономірності світу, однак певні
наукові дослідження можуть не бути спрямовані безпосередньо на
встановлення закономірностей, хоча їх не доцільно виносити за
контур науки і фундаментальних досліджень. Наприклад, у певних
дослідженнях може йтись про гіпотезу, яка висвітлює не
закономірність, а лише відносно сталі причинно-наслідкові зв'язки
феноменів і процесів. Можна також говорити про те, що
фундаментальні наукові дослідження можуть бути спрямовані на
створення описів та пояснень феноменів, передбачення протікання
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процесів та результатів діяльностей, не досягаючи при цьому
встановлення законів і закономірностей.
І, знов таки, мають місце зауваження до фрази «спрямовані на
одержання нових знань», по-перше тому, що нові знання – не
обов'язково можуть бути науковими, а по-друге – «спрямовані на»,
знов таки, є атрибут не лише безпосередніх дій, а й таких, що лише
віддалено ведуть до одержання знань.
Відзначимо, що у визначенні фундаментальних досліджень у
Законі йдеться про закономірності, тоді як у
аналогічному
визначенні Керівництва Фраскаті щодо базових досліджень, про «the
underlying foundations of phenomena and observable facts» [OECD,
2015, p.45], про те, що лежить в основі феноменів і фактів, доступних
для спостереження. Зрозуміло, що визначення у Керівництві Фраскаті
має більш широку базу, ніж тлумачення «науковості» у Законі, і вони
різні.
Визначення прикладних досліджень:
«прикладні наукові дослідження - теоретичні та експериментальні
наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань
для практичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є
нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих
матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні
пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних
завдань».

Знов таки, непринципове у загальному контексті, але відчутне
для «букви закону» зауваження стосовно фрази «спрямовані на»,
завдяки якій прикладні наукові дослідження можуть бути доповнені
іншою діяльністю. Можна також говорити про використання поняття
«нові знання» замість «нові наукові знання», а тому бажано у Законі
поруч із поняттям «наукова діяльність» визначити поняття «наукові
знання» і використовувати його. Зрозуміло, що це визначення
прикладних наукових досліджень набагато краще ніж те, що мало
місце у Законі, наприклад, у редакції 2012-го року [ZNNTD, 2012]:
«прикладні наукові дослідження - наукова діяльність, спрямована на
одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних
цілей».

Якщо розглядати визначення наукової діяльності разом із
поняттями фундаментальних і прикладних наукових досліджень, то
ми отримаємо наступне:
- наукова діяльність «спрямована на» одержання нових знань та
(або) пошук шляхів їх застосування;
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- наукова діяльність має основу складову – фундаментальні і
прикладні наукові дослідження, а також неосновну, що у Законі не
визначається;
- наукова діяльність постає як теоретичні та експериментальні
наукові дослідження плюс її «неосновна складова», якщо розкрити
визначення фундаментальних і прикладних наукових досліджень.
Відзначимо, що поняття «теоретичний», «експериментальний»
та «дослідження» і у Законі про Науку, і у Керівництві Фраскаті не
розкриваються, а тому вважаються сутностями базового
несуперечливого змісту.
Науково-технічний (прикладний) результат за визначенням у
Законі [ZNNTD]:
«науково-технічний (прикладний) результат - одержані під час
проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних
(експериментальних) розробок нові або істотно вдосконалені матеріали,
продукти, процеси, пристрої, технології, системи, нові або істотно
вдосконалені послуги, введені в дію нові конструктивні чи технологічні
рішення, завершені випробування, розробки, що впроваджені або можуть
бути впроваджені в суспільну практику. Науково-технічний (прикладний)
результат може бути у формі ескізного проекту, експериментального
(дослідного) зразка або його діючої моделі, конструкторської або
технологічної документації на науково-технічну продукцію, дослідного
зразка, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа або
науково-методичних документів тощо».

Одразу ж слід зазначити, що «науково-технічний» і
«прикладний» результати - це дещо різні феномени. Перший повинен
мати у своєму контурі те, що відносить його до категорії наукових, і
це, як правило, - наукове знання. Другий тип результатів – це просто
результати певних видів діяльності, що знаходять своє практичне
використання, можуть бути «прикладені» до людського буття або
наступних діяльностей, що використовують ці результати.
Цей результат визначено як сукупність сутностей різної природи
– матеріальних речей, знань як ментальних структур у свідомості,
матеріальних знаків інформації у вигляді текстів, зображень. При
цьому, частина результату, сутності, що «одержані під час
прикладних наукових досліджень» - це прикладні наукові знання. Все
інше – це результат науково-технічних (експериментальних)
розробок, що, як вже вказувалось, визначені суперечливо і
припускають різний ступінь співвідношення із науковим знанням та
практичним досвідом. Так, через сумнівне визначення науковотехнічних розробок у контур зазначених результатів потрапляють
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сутності, що є результатом не лише наукових досліджень, а й інших
позанаукових видів технічної та більш широкої практичної
діяльності.
Згадаємо визначення, наведене у Законі у редакції 2012-го року
[ZNNTD, 2012]:
«науково-прикладний результат - нове конструктивне чи
технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування,
розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну
практику. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту,
ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на
науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо»

Простий приклад того, що повністю відповідає наведеному
визначенню у частині «суттєво вдосконалена послуга» - це новий вид
обслуговування, якщо він навіть не претендує на оптимальність.
Скажімо, це обслуговування клієнтів у перукарні, у процесі якого їм
надається можливість не відриватись від роботи за комп'ютером у
мережі Інтернет. Це можливість випити кави та отримати корисну
консультацію прямо у вагоні метро. Це автоматичне регулювання
температури, вологості та концентрації кисню у міському транспорті.
Все це можна вважати суттєво вдосконаленими послугами, які, однак,
не мають ніякого безпосереднього відношення до діяльності зі
створення нових наукових знань і не входять до складу R&D. У той
же час, можна припустити, що зазначені нововведення
започатковуватимуться і одержуватимуться «під час проведення»
науково-технічних (і, навіть, експериментальних) розробок,
наприклад, комплексного технічного і економічного дослідження, що
обґрунтовуватиме їхню оптимальність у системі міського
господарства, тобто створюватиме за відношенням до послуг наукове
мета-знання.
Справедливим автор вважає й те, що конструкторська або
технологічна документація завжди містить прикладний, але саме
«може», а не «повинна» містити науково-технічний результат.
Очевидно, що якщо певна складова зазначеної документації
безпосередньо містить наукове знання – наприклад, опис виявленої
закономірності, причинно-наслідкових зв'язків, пояснення суті
природного або суспільного процесу, - то така документація має
підстави для кваліфікування і як прикладна, і як наукова. Однак якщо
наукове знання як результат прикладного дослідження є лише
підставою для створення нової або коригування існуючої
документації, то остання не обов'язково стає науково-технічною.
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Це підтверджується і безпосередньо наведеним визначенням
науково-технічного і прикладного результату, у якому він може бути
у формі проекту нормативно-правового акта, який певною мірою
може використовувати наукові і науково-технічні напрацювання, але
не містити у собі наукового знання. Знання про закономірності та
стабільні причинно-наслідкові зв'язки у суспільних відносинах
можуть не переноситись безпосередньо у текст, наприклад, Закону
про Науку, а використовуються опосередковано. Тому, у практиці
законотворчості, законодавчі акти часто пишуть не дослідники
суспільних відносин та когнітивних наук, а практики, що бажають
мати керівництво до дій, а приймаються ці акти не за процедурами
доведення наукових результатів, а за політичною доцільністю.
Таким чином, наукове, науково-технічне, науково-практичне,
«просто» практичне і повсякденне знання (більш точно – їх
відображення – інформація на матеріальних носіях) можуть
утворювати комплекси і комбінації, однак їх окремі складові не
будуть претендувати на статус наукових.
У підсумку щодо визначення поняття «науково-технічний
(прикладний) результат» у тексті Закону про Науку [ZNNTD], можна
говорити про те, що у ньому поєднані дві складові:
1) науково-технічний і науково-прикладний результат, що
мають складові та ознаки наукових знань і видів діяльності;
2) технічний і прикладний результат, які не можуть
кваліфікуватись як наукові тому, що безпосередньо не містять у собі
наукового знання.
Оскільки Закон про Науку – не так концептуально-когнітивний,
як нормативно-правовий методологічний документ та інструмент
державної політики, розмиті визначення у ньому можуть сприяти
частковій підміні наукових досліджень і розробок суміжними
ненауковими видами діяльності.
Визначення науковості є інтелектуальним конструктом і
продуктом синтезу людиною понять на основі узагальнення досвіду
пізнання. Зрозуміло, що штучність поняття науковості надає
можливість його певною мірою змінювати у все нових соціальноекономічних контекстах. Можна говорити і про те, що сьогодні наука
проникає у всі сфери і види діяльності, часто слугує складовою
їхнього започаткування. Тобто, все сучасне буття і діяльність
людства засновані на практичному досвіді та на використанні
наукових результатів. Однак не всі конкретні діяльності стають від
цього науковими, а лише ті, що містять як необхідну складову
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наукове пізнання і утворюють його результат – наукове знання і його
споріднені види – науково-технічне, науково-практичне, науковопедагогічне, науково-методичне тощо. Це розмежування є
необхідним для сучасної державної політики та менеджменту,
оскільки коректне стимулювання науки можливе лише у випадку її
ідентифікації та демаркації із іншими видами знань та діяльностей.
Особливу ситуацію утворює так звана науково-організаційна
діяльність, що визначається у Законі про Науку [ZNNTD]:
«науково-організаційна діяльність - діяльність, спрямована на
методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науковотехнічної та науково-педагогічної діяльності».

Визначення представляє собою той випадок, коли віднесення
діяльності до групи наукових вимагає уточнень.
Що таке, скажімо «методичне забезпечення наукової
діяльності»? Якщо не наукова діяльність, а саме її методичне
забезпечення утворює нове наукове знання, то визначення у цій
частині може бути справедливим. Воно, у окремих своїх складових,
представляє собою впорядкування, систематизацію наукової
термінології, що містить у собі постійне уточнення понять, їх
співвідношень тощо. І таке методичне забезпечення потребує
наукових і філософських досліджень, утворює нове наукове знання.
Однак методичне забезпечення може стосуватись правил, що
регламентують, наприклад, конкурсний відбір наукових проектів. Ці
правила є штучними конструктами, які визначаються не шляхом
наукових досліджень, а як відображення чи інтерпретація вже
прийнятих нормативно-правових документів у контексті конкретики
організаційно-політичної доцільності. Тоді таке методичне
забезпечення може не бути науковим.
Організаційним забезпеченням може бути визначення переліку
фахівців, яких доцільно буде залучити у якості експертів до
оцінювання проектів наукових досліджень у межах певного
конкурсного відбору, і це не має ніякого безпосереднього відношення
до створення нових наукових знань. Координація наукової діяльності
може полягати у суто політичному визначенні пріоритетності одних
проектів досліджень перед іншими у науковій установі. Наприклад,
«сьогодні» більш важливими є проекти досліджень та розробок
засобів військового призначення, «завтра» – енергетичного,
«післязавтра» - для комунального господарства, і це відповідатиме не
так науковим обґрунтуванням, як потребам суспільної практики.
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Часто, немає ніяких підстав для включення організаційної
діяльності у контур науково-організаційної, окрім тих, що
організаційна діяльність слугує метасистемою для наукових
досліджень, засобом їх управління, здійснюється керівниками
підрозділів і директоратом наукової установи чи ректоратом
університету. Ця діяльність може не мати когнітивних підстав щодо
приєднання до науки, але має кон'юнктурні підстави, що надають
можливість керівнику дослідників бути «причетним» до
створюваного ними наукового знання. Питання тонке: в одних
випадках, керівник дійсно є причетним до одержуваних знань, в
інших – ні. Показовим є також те, що вважати ректора, декана,
завідувача відділу чи кафедри причетним до результатів творчої
інтелектуальної діяльності підлеглих дослідників – часто справа не
збільшення чи зменшення обсягу одержуваного знання, його якості, а
вирішення питань менеджменту, політики, а також індивідуальної,
суспільної чи корпоративної доцільності.
Наведене надає підстави говорити про те, що визначення у
Законі про Науку науково-організаційної діяльності повинне
надавати відповідь на те, яким саме чином ця діяльність має чи не має
безпосереднє відношення до створення наукових знань. Відзначимо,
що це наукове знання може відповідати предмету керованих чи
забезпечуваних досліджень, тематиці менеджменту досліджень як
галузі знань, філософії та методології науки тощо. Однак якщо ні, то
ця діяльність – «просто» організаційна, навіть у тому випадку, коли
предметом її оперування є наукові дослідження та розробки.
Визначення науково-педагогічної діяльності представлене у
Законі про Науку [ZNNTD] наступним чином:
«науково-педагогічна діяльність - педагогічна діяльність в
університетах, академіях, інститутах та закладах післядипломної освіти,
що пов‘язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю».

Це визначення кваліфікує педагогічну діяльність як науковопедагогічну нібито за двох умов, однак насправді одна з них
виконуються автоматично. Педагогічна діяльність не просто
використовує наукові знання, а й певною мірою їх опрацьовує для
доведення студентам. Таке опрацювання далеко не завжди можна
віднести до наукових досліджень чи розробок, але відповідна
діяльність майже завжди «пов‘язана» з науковою. Тобто, за умов
такого ступеня «пов‘язаності», науково-педагогічна діяльність стає
нормативом для відповідних вищих навчальних закладів. Однак, як
часто науково-педагогічна діяльність виступає у тісному поєднанні із
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науковими дослідженнями та розробками і як це має враховуватись
статистичними даними?
Однак відзначимо, що визначення нетривіального характеру
щодо знань та діяльності, якщо вони не лише нормативні, повинні «у
собі» чи у супутніх поясненнях містити достатню підставу для своєї
справедливості. У даному випадку, на погляд автора, те, що
педагогічна діяльність лише «пов'язана» із науковою та науковотехнічною, не переносить науковість на першу.
Розкриття поняття «науково-педагогічний працівник» є дуже
важливим для усвідомлення єдності та розмежування наукової та
навчальної діяльностей у складному випадку, коли існує широкий
спектр можливостей їхнього поєднання. Визначення цього поняття у
Законі про Науку полягає у наступному [ZNNTD]:
«науково-педагогічний працівник - вчений, який має вищу освіту не
нижче другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового договору
(контракту) в університеті, академії, інституті професійно провадить
педагогічну та наукову або науково-педагогічну діяльність та має
відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або
вченого звання, підтверджену результатами атестації у випадках,
визначених законодавством».

У визначенні важливим аспектом є те, що науково-педагогічний
працівник визнається вченим, а це поняття, у свою чергу, у Законі
представлено наступним чином:
вчений - фізична особа, яка проводить фундаментальні та (або)
прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні
(прикладні) результати;

Наведене визначення вченого як дослідника є достатнім для
визнання педагогічного працівника науково-педагогічним, оскільки
виконання і фундаментальних, і прикладних наукових досліджень
можуть бути підставою для такого кваліфікування фахівця. Однак
якщо всі викладачі, наприклад, університетів, насправді є науковопедагогічними працівниками відповідно до наведених вимог, тоді
стає незрозумілим, чому це не представлено у статистичних
документах Держстату України і у даних ЮНЕСКО.
Насправді, складність полягає у тім, що далеко не всі викладачі,
зокрема й університетів, повністю відповідають строгим
кваліфікаційним вимогам щодо проведення досліджень і одержання
наукових результатів. Спектр участі викладачів у дослідженнях є
дуже широким. Більш того, існують професійні, методологічні та
когнітивні підстави для того, щоб викладачі напрацьовували більш
широке і систематизоване знання для навчальних курсів, а
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дослідники – більш нове і нестабільне, неповно підтверджене знання
«переднього краю» за вузьким напрямком.
1.4. Стимулювання результативності досліджень чи гра у
ступені та звання?
У тексті Закону України «При наукову і науково-технічну
діяльність» (у нашому дослідженні спрощено – Закону про Науку)
вказано [ZNNTD]:
Метою цього Закону є врегулювання відносин, пов‘язаних з
провадженням наукової і науково-технічної діяльності, та створення умов
для підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх
результатів для забезпечення розвитку всіх сфер суспільного життя.

Однак реалії функціонування системи науки в Україні, як про це
свідчать статистичні дані і що доведено у публікаціях [Porev, 2012;
Chang, 2016],
полягають у тім, що країна втрачає науковий
потенціал, а сукупна результативність досліджень як нижча за
відповідні показники європейських партнерів-конкурентів, так і є
нижчою за наші можливості.
Докладний аналіз законодавства української науки та інновацій
в 2011 році, представлений групою українських і європейських
експертів, показав неповноту законодавчих та нормативних
документів для державних цільових програм [European Union, 2011,
с. 62].
Як показав огляд Організації Об'єднаних Націй [Yegorov, 2012],
нинішня українська наука і технологія неефективні, критерії
досконалості R&D не є широко поширеними, діяльність не вносить
вклад в ні місцеву економіку, ні в світову науку. У огляді ООН
обговорено показники продуктивності R&D, але не вивчено роль
українського законодавства для забезпечення досконалості
досліджень.
Існує значна розбіжність між країнами ЄС з точки зору
досконалості досліджень та продуктивності інновацій, і саме тому
проект «Сходи до досконалості» (S2E) був введений. Як
наголошується в доповіді Польщі в якості частини документів
проекту [Klincewicz, 2015], цей проект був спрямований на сприяння
досконалості досліджень та інновацій у всіх регіонах і країнах ЄС і
спрямований на допомогу регіонам і країнам, які приєдналися до ЄС
з 2004 р.
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На погляд автора, часто справа не у відсутності в країні вчених,
здатних одержувати високі та корисні наукові і науково-прикладні
результати, а у тім, що державна система стимулювання науки та
вищої освіти має суттєві вади і не є ефективною.
Це було підтверджено і у дослідженнях та висновках, зроблених
міжнародною комісією (так званою панеллю PSF - Horizon 2020
Policy Support Facility Peer Review Expert Panel), що проводила аналіз
системи науки України у 2015-2016 роках.
Серед основних висновків PSF [Chang, 2016]:
1. Потребує реформування система науки, технологічного
розвитку та інновацій (science, technological development and
innovation - STI) України. Уряд повинен інвестувати більше у STI та
довести витрати державного бюджету на R&D до 1,7% від ВВП, при
цьому конкурентне фінансування повинне досягти 40% до 2022 року.
2. Повинна бути розроблена і впроваджена міжвідомча Стратегія
використання потенціалу STI для зростання і суспільного добробуту.
3. Наука в Україні повинна приносити користь суспільству і
економіці. Наукове співтовариство має усвідомити, що норма «наука
на благо суспільства і економіки» є обов'язковою. Це повинно бути
закріплено у цілях і правилах всіх організацій, що виконують
дослідження.
4. Слід невідкладно запровадити принципи:
- досконалості досліджень і розробок у термінах «науки
світового класу»;
- досконалості науки для інновацій.
5. Установи, що працюють у STI, потребують докорінної
інституційної перебудови на засадах глобальних стандартів і
передових практик.
6. Україні слід рухатись до інтернаціоналізації та відкритості
системи STI.
7. Уряд і спільнота STI повинні взяти на себе відповідальність і
поширювати інформацію про проведення реформ STI та про їх
позитивні результати для країни.
Дослідження та презентація результатів панелі PSF було
важливою подією для визначення недоліків та шляхів розвитку науки
в Україні, проте рекомендації закордонних фахівців можуть
залишитись невиконаними або виконаними лише частково. Для цього
є, принаймні, дві причини. По-перше, реформа має проводитися
особами та установами, які не завжди зацікавлені в них, тому що
існуюча система науки та інновацій була створена їх зусиллями. По62

друге, реформи повинні бути реалізовані в контексті діючих законів,
постанов та інших політичних і управлінських документів, які часто
суперечать рекомендаціям. Можливо, керівники провідних
українських університетів і науково-дослідних інститутів часто
стимулюють дослідження і розробки більш ініціативно з
використанням передового досвіду і глибокого розуміння, ніж
відповідно до букви і духу правил і стандартів.
Фахівцями панелі PSF було визначено тридцять сім
рекомендацій і політичних повідомлень українській владі. Як
зазначалося [Chang, 2016, p. 9]: «R&D в Україні повинні бути
засновані на «досконалості» у термінах академічної науки світового
класу і на «досконалій науці для інновацій». Згідно із Підготовчим
звітом [Schuch, 2016, p. 5]: «... можна спостерігати низьку частку і
негативну тенденцію щодо найбільш цитованих публікацій України у
всьому світі як % від загального числа наукових публікацій України,
дуже низький рівень державно-приватних публікацій і досить
низький, але неухильно зростаючий рівень міжнародних наукових
спільних публікаціях».
Важливіше місце у регулюванні R&D в Україні належить Закону
про Науку, і фахівці панелі PSF обґрунтовано відзначають, що
реформи цієї сфери в Україні певною мірою викликані новою
редакцією цього Закону, що була прийнята у 2016 році, але є багато
скептицизму з приводу його реалізації. Закордонні фахівці у
документах PSF не критикують факти відсутності вимог щодо
досконалості та продуктивності R&D у цьому Законі, але радять
«розробити міжурядову Стратегію досліджень та інновацій і
відповідні інструменти» [Chang, 2016, p. 13].
Ми вже вказували, що у поточній на 2018 рік редакції,
прийнятій 11.10.2017 року, деякі визначення Закону містять
багатозначність та певні некоректності. Однак у наших дослідженнях
[Porev, 2018a] було обґрунтоване й припущення, що окремі
положення цього документу мали б, але не сприяють вирішенню
питань «досконалості досліджень» і «досконалості досліджень для
інновацій», якщо використовувати терміни висновків панелі PSF.
Закон про Науку у редакції від 11.10.2017 визначає «вченого» і
«наукового співробітника» в якості основних суб'єктів наукової і
науково-технічної діяльності, де вчений проводить фундаментальні
та / або прикладні наукові дослідження і отримує наукові та / або
науково-технічні результати. Акцент на результатах у визначенні є
важливим, і вчений, можна сказати, отримує їх в принципі, але він не
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зобов'язаний отримувати їх. Однак у тексті Закону [ZNNTD] щодо
обов'язків вченого (Стаття 5. Вчений) і наукового працівника (Стаття
6. Науковий працівник) немає інших уточнень щодо якості
результатів.
Відповідно до Статті 6, науковий працівник має обов'язки вести
R&D відповідно до угод або контрактів, публікувати результати і т.д.,
але він або вона не має прямих зобов'язань щодо отримання
результатів R&D і що стосується їх якості.
Наукові установи також визначені у Законі як суб'єкти наукової
та науково-технічної діяльності. Відповідно до Статті 7 Закону, в
державній науковій установі може бути створена наглядова рада з
метою незалежної оцінки наукової продуктивності, ця установа
«зобов‘язана підтримувати та розвивати свою науково-дослідну та
дослідно-експериментальну базу, оновлювати виробничі фонди»
[ZNNTD]. У Статті 7 «Наукова установа», у Статті 8 «Державна
наукова установа» та у Статті 9 «Керівник наукової установи» не
визначено обов'язків керівника і посадових осіб та працівників щодо
результативності та якості виконання R&D.
У Статті 10 Закону вказано, що у науковій установі створюється
вчена рада, до виключної компетенції якої зокрема належить
«проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та
результатів науково-дослідних робіт»; однак ця рада виконує лише
консультативно-дорадчі функції.
Ряд положень знаходять відображення лише у підзаконних
актах. Так, відповідно до «Типового договору», затвердженого
Кабінетом Міністрів України [PKMU 998], директор (керівник)
наукової установи повинен забезпечити «ефективну наукову,
науково-технічну та інноваційну діяльність державної наукової
установи, в тому числі впровадження результатів його наукових
досліджень,
міжнародне
наукове
та
науково-технічне
співробітництво», а також «одержання конкурентоспроможних
наукових і науково-прикладних результатів».
Можливо, ні у Законі про Науку, ні у його підзаконних актах і
не варто далі конкретизувати, яким саме чином і якою мірою
керівник наукової установи, інші посадові особи та працівники
повинні забезпечити ефективну роботу і впровадження результатів
наукової установи. Однак із точки зору державної політики та
менеджменту R&D, у законодавстві щодо науки повинно бути
визначено, якими саме механізмами, ринковими та / або
адміністративними, має забезпечуватись орієнтація державних
64

наукових установ на досягнення «досконалості досліджень» і
«досконалості досліджень для інновацій». Інакше має підстави
виникати ситуація, коли витрати бюджетних коштів на діяльність
державних наукових установ – просто гра із розмитими правилами,
що не керується Державою.
Відповідно до Закону про Науку, якість і ефективність наукової
та науково-технічної діяльності повинні оцінюватись державною
атестацією наукових установ (Стаття 11 [ZNNTD]). Державні
атестаційні комісії повинні використовувати наукометричні та інші
показники міжнародної експертної оцінки.
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову про
затвердження Порядку проведення цієї атестації [PKMU 540]. У
Порядку визначено, що інформаційні матеріали для державної
атестації повинні містити відомості про: наукових працівників, їх
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації; організацію
та рівень досліджень за певним науковим, науково-технічним
напрямом, а також основні результати наукової і науково-технічної
діяльності, а саме: кількість захищених дисертацій доктора філософії
і доктора наук; кількість виданих наукових монографій, підручників,
навчальних посібників, наукових періодичних видань, статей у
наукових періодичних виданнях, у тому числі таких, що включені до
наукометричних баз; міжнародне науково-технічне співробітництво,
матеріально-технічну та дослідно-експериментальну базу досліджень,
а також дані про практичну цінність результатів діяльності для
держави. Результатами атестації є класифікаційна та рейтингова
оцінки наукової установи.
У тексті Положення не вказується, як саме у інформаційних
матеріалах для атестації повинні бути відображені організація та
рівень досліджень. Друге, на наш погляд, може бути суттєвим. У
якості основних наукових і науково-технічних результатів достатньо
традиційно фігурують кількості монографій, підручників, посібників
та наукових статей, зокрема включених до наукометричних баз. Така
інформація про результати має достатньо формальний характер, а
тому дуже обмежено представляє якість («досконалість») наукових
результатів. У той же час, атестація не передбачає подання та аналіз
експертами текстів самих монографій і статей, що обмежує
можливість якісного оцінювання результатів R&D.
Достатньо широко запропоновано представити матеріали щодо
міжнародного наукового співробітництва, однак і у цьому йдеться
лише про подання та оцінку формальних показників, які
65

характеризують більш наявність, ніж якість наукових результатів,
одержаних і переданих знань у процесі міжнародного їх обміну.
Можливо, атестація наукових установ у запропонованій формі є
певним кроком уперед у реалізації завдань державної політики у
сфері науки. Однак вона безпосередньо не спрямована на
стимулювання досконалості і результативності досліджень та
розробок окремих наукових працівників, а тому залишається у цьому
плані тим, що нагадує «середню температуру хворих по палаті»: вона
не вирішує завдання стимулювання окремих вчених і дослідницьких
груп, не створює основи для їх конкуренції на основі підвищення
наукової якості і практичної корисності результатів R&D.
Державна атестація вищих навчальних закладів у частині науки
здійснюється у порядку, що затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652 [PKMU 652]. Серед
критеріїв атестації - якість наукових і науково-технічних результатів з
урахуванням
рівня
публікаційної
активності,
зокрема
наукометричних показників; залучення коштів державного бюджету і
коштів замовників. При цьому оцінюються показники:
- кадрового складу і фінансування закладу за науковим
напрямом; коштів на придбання обладнання;
- кількість статей у виданнях, які індексуються у Scopus і Web of
Science, з використанням коефіцієнтів впливовості цих журналів;
- кількість працівників закладу за основним місцем роботи, які є
членами редакційних колегій наукових видань, що індексуються у
Scopus і Web of Science; кількість наукових видань закладу, що
індексуються у цих базах.
Атестацією передбачено загальне оцінювання наукової та
науково-технічної діяльності у закладах із використанням експертних
оцінок інтегрованості закладу у світовий науково-освітній простір,
наукової новизна та практичної цінності результатів. Однак не
вказано, як саме останні аспекти будуть визначатись і для яких форм
представлення результатів.
Відзначимо, що якщо у цій атестації не буде йтись про
експертне змістовне оцінювання результатів окремих проектів і
публікацій, не буде визначено внесок і оцінено участь окремих
вчених, навряд чи лише стимулювання наведених показників
забезпечить зростання досконалості досліджень. Як показує практика
опублікування наукових статей у вітчизняних журналах із
соціогуманітарної тематики, що почали реферуватись у Scopus і Web
of Science, це не завжди вирішує проблеми якості змісту статей
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[Porev, Екон наука, 2017; Porev Gum39 ]. У наших дослідженнях
доведено, що статті й у цих журналах можуть мати сумнівну і
недоведену
наукову
новизну,
недостатню
обґрунтованість
порівняннями із світовим доробком, а тому і невисоке цитування.
Що стосується використання для оцінки статей бібліометричних
індексів журналів, у яких ці статті надруковані, то це вважається
некоректним у сучасній світовій практиці наукових комунікацій. Так,
у 2012 році буда прийнята «Декларація Сан-Франциско про
оцінювання досліджень» [DORA, 2012], що підтримана багатьма
фахівцями, установами і організаціями світового наукового
співтовариства, зокрема журналами Nature (2017). У Декларації
головною рекомендацією є не використовувати метрики для журналів
для оцінки окремих статей і результатів окремих вчених:
«Do not use journal-based metrics, such as Journal Impact Factors, as a
surrogate measure of the quality of individual research articles, to assess an
individual scientist‘s contributions, or in hiring, promotion, or funding
decisions».

Організаціям, що фінансують дослідження, у Декларації
рекомендується використовувати для оцінки цінність і вплив всіх
результатів на додаток до публікацій, зокрема й якісні показники, такі
як вплив на політику і практику.
Повернемось до розгляду положень Закону про Науку [ZNNTD].
Відповідно до Статті 29 Закону, атестація наукових працівників
проводиться з метою: оцінювання рівня його професійної підготовки
та результативності роботи; визначення відповідності кваліфікації
займаній посаді; виявлення перспективи використання його
здібностей і стимулювання підвищення професійного рівня;
визначення потреби в підвищенні кваліфікації та підготовці.
Станом на листопад 2018 р. діє постанова КМУ від 13.08.1999 р.
N 1475 «Про затвердження Положення про атестацію наукових
працівників» [PKMU 1475], яка визначає, що «головною метою
атестації є визначення відповідності кваліфікації наукового
працівника займаній посаді … Під час атестації оцінюються рівень
професійної підготовки наукового працівника, результативність його
роботи, ефективність праці» та інше, що співпадає із наведеним у
Законі про Науку.
На наш погляд, питання індивідуальної атестації наукових
працівників і взагалі вчених є важливішим аспектом результативності
і розвитку науки у країні. Однак наявні документи щодо
індивідуальної атестації і не обмежують можливості розгляду
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індивідуальних наукових результатів, і не визначають однозначно
змістовного їх аналізу. Оскільки документами не визначено порядок
саме змістовного аналізу наукових результатів, їх обґрунтованості і
доведеності, новизни і практичної цінності, співвіднесення із
світовим доробком на основі конкретних порівнянь тощо, а сама
атестація проводиться за місцем роботи працівника, атестація має
підстави проводитись достатньо формально. Фактично, в її результаті
констатується відповідність, рідше невідповідність науковця
займаній посаді і певні мінімально необхідні рекомендації.
В умовах, коли науковому працівнику-вченому не доведено як
формальні, так і змістовні вимоги щодо досягнення певного рівня
«досконалості досліджень» та «досконалості досліджень для
інновацій», що відповідають потребам країни і орієнтирам науки
передових країн, його атестація, як визначення відповідності
поставленим завданням, не досягає зазначених цілей.
Прикладом науково-організаційної гри стають визначення у
Статті 31 Закону [ZNNTD] керівних посад наукових організацій та
установ. У сукупності із визначенням понять «вчений» і «науковий
працівник» виявляється наступне: керівник (заступник керівника,
радник тощо) є науковим працівником, науковий працівник є вченим,
вчений проводить фундаментальні та прикладні дослідження і
одержує їх результати. Але проведення наукових досліджень не
належить до завдань діяльності керівників, а тому вони не є вченими,
але є науковими працівниками, оскільки останні «професійно
провадять», зокрема, й науково-організаційну діяльність. Цілком
можливо, дехто із керівників продовжує проводити наукові
дослідження за тематикою попередньої наукової діяльності, дехто
починає виконувати дослідження за тематикою організації науки та у
суміжних галузях, що не співпадає із їхньою попередньою
діяльністю, і в обох випадках вони залишаються вченими. Однак
дослідження – це окрема складна робота, що потребує часу і певною
мірою може вступати у конфлікт із основною роботою керівників.
Зрозуміло, що визнання працівників на керівних посадах науковими
працівниками і вченим зроблено для того, щоб їх робота
зараховувалась у стаж наукової. Але це приклад, коли логіка
дослідницької діяльності поєднується із науково-організаційною
грою, правила якої визначаються не так потребами когнітивної
цілісності досліджень, як вирішенням соціальних питань у сфері
науки.
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Відповідно до Cтатті 36 [ZNNTD], заробітна плата наукового
працівника повинна забезпечувати достатні умови його ефективної
творчої діяльності. У той час як додаткові виплати для працівників із
науковими ступенями та вченими званнями були визначені, немає
прямої підтримки якості і досконалості R&D.
На наш погляд, якщо цілі, принципи і завдання державної
політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності
визначаються
у
нормативно-правовому
і,
одночасно,
концептуальному
законодавчому
документі,
вони
повинні
стимулювати одержання якісних і суспільно корисних наукових і
науково-прикладних результатів. Тоді у Стаття 45. «Цілі та напрями
державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності»
серед цілей повинно бути не загальне «досягнення високого рівня
розвитку науки і техніки» [ZNNTD], а розкриття того, що розуміється
під високим рівнем науки. Так, запропоновані закордонними
експертами панелі PSF «досконалість досліджень» і «досконалість
досліджень для інновацій» більш конкретно говорять про те, чого
слід досягти. При цьому, у Законі про Науку може бути розкрите, що
розуміється під досконалістю досліджень як достатньо загальною
ціллю, зокрема може бути визначено напрямки, рухаючись у яких
можна досягти цієї досконалості.
Ціллю державної політики у сфері наукової діяльності, а більш
точно - наукових досліджень, - має бути стимулювання створення
нового та вдосконалення існуючого наукового знання, його
соціалізація у фаховій спільноті країни і світу, просування у всі сфери
широкого суспільства і економіки країни, у практики для втілення у
новітніх технологіях і методиках, нових і суттєво вдосконалених
товарах і послугах. Стимулювання, по-перше, повинне забезпечити
дослідження, у яких новостворене знання буде перевищувати
наявний світовий науковий доробок (добре відомий критерій
новизни), що може бути обґрунтованим у порівняннях із існуючими
передовими теоріями і концепціями, і доведеним у випробуваннях у
природній і соціальній реальностях (зокрема експериментально). Подруге, стимулювання повинне бути спрямовано на створення такого
нового наукового знання, яке утворюватиме у суспільстві та
економіці суттєвий позитивний вплив, буде не просто корисним, а
більш корисним, ніж попередній когнітивний доробок.
Зазначимо, що у Статті 45 про досконалість досліджень і
розробок або їх результатів не йдеться, а «досягнення високого рівня
розвитку науки і техніки» - це дещо інше. Треба не просто «вийти» на
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цей рівень, а стимулювати знаходження на ньому постійно,
використовуючи своє «знаходження» для здійснення високо
результативних (як вважають закордонні експерти – досконалих) і
максимально корисних досліджень.
Закон України «Про вищу освіту» [ZVO], що був істотно
змінений у 2014 році, є важливим для політики R&D у системі вищої
освіти країни, менеджменту досліджень і розробок у вищих
навчальних закладах.
Традиційно серед положень Закону міститься фраза про те, що
«Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у закладах
вищої освіти є невід‘ємною складовою освітньої діяльності і
провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої
діяльності в системі вищої освіти» (Стаття 65) [ZVO], яка є
методологічно помилковою. Так, наукова діяльність (наукові
дослідження та розробки), за основним визначенням у Законі про
Науку, завжди проводяться задля одержання нових наукових знань, а
інтеграція зазначених діяльностей – не їх головна ціль, а форма і
особливість їх реалізації у вищих навчальних закладах. Можна також
говорити про те, що інтеграція зазначених діяльностей – це засіб
досягнення особливого результату – формування у свідомості,
усвідомлення особами, що навчаються, наукових та інших
споріднених із ними знань у інтегрованому освітньо-науковому
процесі.
Серед основних завдань вищих навчальних закладів визначено
«отримання конкурентоспроможних наукових і прикладних
результатів» (Стаття 65), і це є визначення однієї з якостей
отримуваних знань, яка, серед інших, складає їх досконалість. Однак
це завдання не персоніфіковано як обов'язок для діяльності науковопедагогічних працівників у Статті 58: вони просто повинні
«провадити наукову діяльність» і «підвищувати наукову
кваліфікацію» [ZVO].
Як визначено у Статті 59, науковим і науково-педагогічним
працівникам не за досконалість досліджень та якість наукових
результатів, а за наукові ступені та вчені звання здійснюється доплата
у встановлених відсотках від посадового окладу. Як вчені відповідно
до Закону про Науку [ZNNTD], вони отримують (у принципі) наукові
результати, але без будь-яких зобов'язань і уточнень.
У законодавстві країни спостерігається певний розрив у
обов'язках науково-педагогічних працівників і керівника вищого
навчального закладу. Так, відповідно до типового контракту [PKMU
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726],
ректор
університету
повинен
забезпечити
високу
продуктивність наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності, конкурентоспроможні наукові і прикладні результати та їх
реалізацію.
Ідея створення українських дослідницьких університетів
знайшла своє відображення в новому законі про вищу освіту, де
Стаття 30 «Дослідницький університет» [ZVO], серед іншого, містить
вимогу: дослідницький університет повинен забезпечити науковоосвітню діяльність на світовому рівні, повинен мати достатню
кількість публікацій у міжнародних реферованих журналах, що
належать до визнаних міжнародних наукометричних баз даних.
Зазначимо, що саме із отриманням наукових ступенів і вчених
звань (НСіВЗ) пов'язані показники наукової діяльності, однак, в
основному, не змістовні щодо якості одержуваних знань і
досконалості наукової діяльності, а формальні бібліометричні. Для
того, щоб захистити дисертацію доктора наук, здобувач має зробити
не менше 20 публікацій, серед яких щонайменше чотири публікації в
періодичних
виданнях,
які
індексовані
міжнародними
наукометричними базами даних [NMONU 1112]. Для того, щоб
отримати ступінь кандидата наук (або PhD), необхідні не менше 5-ти
публікацій, серед них, як мінімум, одна повинна бути в журналах,
індексованих в міжнародних наукометричних базах даних. Наукові
ступені доктора наук і доктора філософії (кандидата наук)
присуджуються особам, «які мають значні досягнення в певній галузі
науки» відповідно до «Порядку присудження наукових ступенів»
[PKMU 567]. Дисертація має містити «науково обґрунтовані
результати». Докторська дисертація повинна вирішити «важливу
наукову або науково-прикладну проблему».
Відповідно до законодавства [NMONU 13], вчене звання
професора може бути присвоєно вченому, якщо одним із показників
його/її діяльності є принаймні три статті в періодичних виданнях, що
індексується в Скопус або Веб оф Сайнс, які опубліковані після
захисту дисертації доктора наук. Вчене звання доцента або старшого
наукового співробітника може бути присвоєно, якщо вчений має,
щонайменше, дві публікації в Скопус або Веб оф Сайнс після
отримання ступеня.
Слід зазначити, що за правилами функціонування української
науки і системи вищої освіти, для вчених є оптимальним саме
отримання НСіВЗ незалежно від того, будуть при цьому створені нові
наукові знання високої якості чи можна буде одержати НСіВЗ
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якимось іншим, не когнітивним шляхом. Законодавством України
визначено потребу у наявності НСіВЗ у певної кількості (відсотку)
науково-педагогічних працівників кафедри для отримання ліцензії на
освітню діяльність, особливо для підготовки аспірантів. Як визначено
у Статті 28 Закону пор Науку [ZNNTD], НСіВЗ необхідні для
науковця в якості кваліфікаційних вимог для призначення на посаду.
Але немає високих вимог до досконалості R&D або продуктивності
науково-педагогічних працівників із метою забезпечення освіти в
університеті. Згідно з додатком 12 до Ліцензійних умов [PKMU 1187],
тільки одна стаття за п'ять років в журналах Скопус або Веб оф Сайнс
потрібна кожному науково-педагогічному працівнику для того щоб
здійснювати освітню діяльність в університеті.
Наші дослідження [Porev, 2018a] показують, що створення
високоякісних наукових знань і отримання НСіВЗ в Україні слід
розглядати не як строго пов'язані. Для вченого в Україні існують
законодавчо обумовлені потреби не у одержанні якісних та корисних
наукових знань, а щодо опанування НСіВЗ: (1) для того, щоб зайняти
позиції в академічній ієрархії, і (2) для того, щоб задовольнити
потреби ліцензування освітньої діяльності [PKMU 1187].
Крім того, українська система наукових публікацій не є
однорідною і значна частина журналів не використовує жорсткі
вимоги до наукової якості статей і якісної експертної оцінки. Згідно з
правилами [NMONU 1111], видання може бути включено до
«Переліку наукових фахових видань України», якщо його редакція
має «принаймні, шість докторів з відповідної області науки». Крім
того, загальною вимогою є забезпечення внутрішньої експертизи
статей редколегією і організації зовнішньої експертизи. Однак, друга
вимога не використовується в якості строгої. Це підтверджується тим
фактом, що відповідно до Scimago [SCImago] тільки 51 українське
видання у 2017 році відповідало вимогам Скопус, у той час як
Польща мала 355 таких видань, Румунія – 183, Угорщина - 126.
Українські вчені мають право «публікувати результати своїх
досліджень» (Стаття 5 [ZNNTD]), однак цього немає у їхніх
обов'язках. Науковий працівник зобов‘язаний (Стаття 6 [ZNNTD])
«представляти результати наукової і науково-технічної діяльності
шляхом наукових доповідей, публікацій тощо», однак у законодавстві
не визначається, чи повинні ці публікації у подальшому бути
цитованими у світовій фаховій науковій спільноті, що засвідчило б
їхнє використання.
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У підсумку, немає ніяких підтверджень фокусуванню
законодавства української науки на високій якості результатів R&D,
на досконалості і продуктивності. Немає принципів, вимог та завдань
державної наукової політики у Законі про Науку щодо створення
знання високої якості відповідно до світових стандартів досконалості
і продуктивності. Статті законів про Науку і про Вищу освіту не
містять прямих норм якості досліджень та розробок як вимог для
вчених, наукових та науково-педагогічних працівників.
Наше дослідження показує, що вимоги «досконалості
досліджень» і «досконалості для інновацій» в основному відсутні в
українському законодавстві, але вони також не мають системного
контексту для того, щоб реалізуватися. У будь-якому випадку, це
корелює з досить низькими результатами R&D в порівнянні з
багатьма країнами, які мають схожу наукову культуру і технологічні
амбіції. Іноді законодавство використовує поняття «публікацій в
наукометричних базах даних» або «публікації в журналах Scopus і
Web of Science» як еквіваленти якості досліджень і знань. Проте,
найбільш добре визначеними формами є не знання і публікації, а
НСіВЗ. Їх отримання не тільки є «визнанням Державою кваліфікації
вченого» [ZNNTD], але ключ до соціальної і професійної позиції. Це
слабкість українського законодавства з R&D, якщо наукові ступені і
вчені звання використовуються в якості символів наукових заслуг,
але вони менш представляють результати досліджень світового класу
і досконалість для інновацій, ніж соціальний статус і академічну
кваліфікацію, де остання не завжди є здатністю «створювати».
Звичайно, законодавство не повинно визначати норми, скільки
«знання» і «розуміння» може бути створено або отримано вченим
щорічно. Крім того, законодавчі документи не повинні строго і
однозначно визначати, скільки публікацій «високої якості» і їх
цитувань повинні мати науковий або науково-педагогічний
працівник. Проте, має велике значення визначити вимоги до
індивідуальної дослідницької атестації (оцінювання) з метою
ранжирування вчених відповідно до їх наукових результатів і
стимулювати досконалість і високу продуктивність їх R&D, і
використовувати оцінку як інструмент для конкуренції. Слід
зазначити, відсутність такої оцінки також є слабкістю українського
законодавства R&D.
Дослідження українського законодавства показує, що для того,
щоб отримати НСіВЗ використано норми результатів, які визначені
дуже чітко формальними показниками публікацій, але досить розмиті
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в епістемологічному сенсі. Кількість публікацій, які визначені
законодавством як мінімальні для отримання ступеня кандидата
(доктора філософії) і доктора наук та звання доцента і професора,
повинні становити тільки п'ять публікацій в Scopus або Web of
Science і п'ять публікацій в інших наукометричних базах даних.
Таким чином, високий соціальний статус вчених в Україні може
«коштувати» тільки десять публікацій звичайної якості і з
співавторами. Це може бути фактором деформації цілей і цінностей в
напрямку зниження вимог до якості знань і продуктивності
досліджень. Фактор можливої деформації може бути компенсований
або реалізується менеджментом R&D і вивчення наукової діяльності
в українських університетах показали обидва типи прикладів.
Слід зазначити, що частина законодавства української науки
представляє необхідність забезпечення механізмів для забезпечення
життєдіяльності вчених в контексті відсутності фінансування. Але
необхідність збільшити фінансування не поєднується в законодавстві
з цілями підняти якість і продуктивність R&D.
Наші попередні дослідження [Porev, 2016] показали, що
можливість отримати НСіВЗ була реалізована по-різному для
наукових предметних областей, але це також питання для наших
подальших досліджень.
Чи повинні вимоги «досконалості досліджень» і «досконалості
для інновацій» бути представлені в Українському законодавстві
Науки? Я міг би сказати «так», якщо якість досліджень і висока
продуктивність будуть визначені як вимоги до цілей, принципів,
критеріїв та завдань політики і менеджменту R&D та основні
обов'язки всіх наукових, науково-технічних і науково-педагогічних
працівників. Це також стосується вимог до новизни, обґрунтованості
і доведеності знань для публікацій в українських журналах, які
можуть бути визначені як наукові. Поняття якості результатів
досліджень, досконалості та продуктивності повинні бути визначені в
якості основної вимоги для атестації вчених, бажано відповідно до
досвіду Великої Британії та інших розвинених країн [EC 2010].
Дуже важливо для української науки і вищої освіти змінити
підхід отримання і використання наукових ступенів і вчених звань.
Якщо вони не будуть строго відображати високу якість досліджень і
отриманих знань, вони не повинні заміняти більш пізнавальні та
інноваційні критерії. Повинно бути визначено в законодавстві, що
вони не є критеріями для оперативного управління R&D, але є
елементами соціального статусу, отриманого в минулому.
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1.5. Про що говорить статистика публікацій
Сучасне знання є важливішим доробком людства, зокрема у
галузі теорії та суспільної практики господарювання та оптимального
управління ресурсами щодо створення та реалізації товарів і послуг.
Однак фахові спільноти країн різною мірою продукують та
використовують нове знання, що одним надає переваги у змаганні за
добробут та ресурси, а інших залишає на узбіччі розвитку цивілізації.
Для позитивного руху країн у сучасному світі незаперечно існує
потреба в ефективній науково-дослідницькій та інноваційній
політиці, але для країн «перехідного періоду» можливі деформації
систем науки та вищої освіти. Наприклад, українська наука та
інноваційна система, маючи потужний кадровий науковий потенціал,
за часи Незалежності тривалий час перебувала під тиском різних
економічних, соціальних та політичних чинників, що призвело
глибоких змін – від цілей і цінностей у сфері науки до її
результативності. Цілком закономірно, що спільноти та окремі особи
завжди шукають оптимальний і простий спосіб доступу до ресурсів, і
не завжди тактика виживання вчених або так звана «стратегія
збереження кадрового наукового потенціалу» у несприятливій
економіці ведуть до зростання якості їх досліджень для країни. Наші
попередні дослідження [Porev, 2016 - 2018] показали, як норми R&D
в законодавстві країни були деформовані у бік формального підходу
щодо одержання не високих наукових результатів, а наукових
ступенів та вчених звань.
Загальна проблема недостатньої ефективності системи науки,
технологій та інноваційної діяльності України підтверджена
дослідженнями закордонних експертів Комісії з підтримки політики
Програми Горизонт 2020 [Chang, 2016]. Комісія «твердо переконана,
що Україна може втратити зв'язок з провідним міжнародним
прогресом у науці, технологіях та інноваціях, якщо процес реформ ...
не просуватиметься з найвищою увагою і підтримкою як з боку
політиків, а також з боку керівників науково-дослідних інститутів і
університетів» [Chang, 2016, p. 33]. Підкреслюється [Chang, 2016,
p.9], що: «Дослідження та розробки в Україні мають здійснюватися
на основі «високої якості» у термінах академічної науки світового
класу та на «передових наукових досягненнях для втілення
інновацій».
Згідно із даними Scopus [SCImago], Україна мала наступні місця
за кількістю публікацій та цитувань (Таблиця 1.16):
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Таблиця 1.16
Місце України у Скопус за кількістю публікацій/цитувань
Галузі науки
Всі науки разом
Фізика і астрономія
Інженерія
Комп'ютерні науки
Економіка, економетрика, фінанси
Бізнес, менеджмент, бух. облік
Мистецтво і гуманітарні науки
Соціальні науки

2002
32 / 42
20 / 30
22 / 39
30 / 48
65/103
81/111
61 / 76
55 / 72

2007
39/ 44
21 / 33
28 / 44
37 / 57
55 / 56
67 / 70
66 / 42
75 / 68

2011
45/ 47
23/ 35
34 / 49
40 / 59
69/ 78
72/ 93
62 / 54
76 / 74

2013
45/ 49
22/ 35
36 / 51
45 / 56
19/ 60
72/ 78
63 / 74
53 / 72

2015
46/ 48
24 /38
36 / 46
46 / 57
17/ 58
56/ 72
54 / 66
54 / 65

2016
47/ 48
25/ 42
38 / 53
38 / 49
26/ 65
40/ 53
56 / 73
50 / 53

2017
46 / 48
26 / 38
35 / 43
37 / 40
49 / 38
24 / 31
51 / 62
61 / 52

Таблиця 1.17
Кількість статей, цитувань і журналів у Скопус [SCImago]
Україна
Всі науки
разом
Фізика і
астрономія
Інженерія
Комп'ютерні
науки
Економіка,
економетрика,
фінанси
Бізнес,
менеджмент,
бух. облік
Мистецтво і
гуманітарні
науки
Соціальні
науки

статей
цитувань
журналів
статей
цитувань
журналів
статей
цитувань
журналів
статей
цитувань
журналів
статей
цитувань
журналів
статей
цитувань
журналів
статей
цитувань
журналів
статей
цитувань
журналів

2002
6804
51078
26
2745
27868
3
2309
8434
11
565
1615
2
5
9
0
3
1
0
11
102
0
51
341
0

2007
8244
61913
39
2805
29648
7
2351
8795
13
891
1709
3
19
302
2
20
198
4
15
1224
0
48
853
0

2011
7137
61909
33
3188
25899
12
2373
7762
1
1165
2171
0
26
115
4
27
66
5
50
809
0
99
573
0

2013
10039
46409
41
3530
24211
12
2600
6509
4
1178
2536
0
560
277
5
57
173
5
63
234
0
379
604
1

2016
10796
18293
46
3549
6826
12
2735
2833
4
1904
1511
1
477
115
5
655
530
5
144
72
1
680
500
2

2017
11119
4009
51
3707
1740
11
3265
960
7
2407
517
1
199
71
5
814
228
5
187
26
1
394
128
2

Таблиця 1.18
Україна: стрімке зростання кількості статей у Скопус за
окремими галузями знань[SCImago]
Економіка, економетрика, фінанси
Бізнес, менеджмент, бух. Облік
Мистецтво і гуманітарні науки
Соціальні науки

2011
26
27
50
99
76

2012
267
22
53
128

2013 2014 2015 2016
560 648 612 477
57
54
90
655
63
130 159 144
379 432 446 680

2017
199
814
187
394

За даними SCImago (таблиці 1.16 - 1.18), в останні роки
відбулося стрімке зростання кількості публікацій у сфері
економічних, соціальних і гуманітарних наук України у Скопус. У
першу чергу, це пояснюється визначенням необхідності наявності
публікацій у Скопус та Веб оф Сайнс у якості умов присвоєння
вчених звань професора і доцента [NMONU 13]. Однак головним
стало те, що і наявність ступенів та звань (що залежать від зазначених
публікацій), і безпосередньо наявність самих публікацій визначено
серед умов для ліцензування освітньої діяльності [PKMU 1187].
Тобто, провадження освітньої діяльності колективами науковопедагогічних працівників в Україні наприкінці 2015 – на початку
2016 років безпосередньо пов'язано не із підвищенням якості
досліджень та корисності їх результатів, і, навіть, не із наявністю
цитувань статей, а саме із кількістю публікацій у Скопус та Веб оф
Сайнс, що використані як суто формальний показник.
Чи залежить кількість статей за певною галуззю науки,
наприклад, у Скопус, від кількості відповідних журналів, що
видаються у країні? Зрозуміло, що кількість фахових журналів у
країні впливає на формування відповідної фахової спільноти, на
комунікації між вченими, на доступ до опублікування. Однак для
областей науки, таких як фізика, що традиційно орієнтувались на
міжнародну співпрацю, зв'язок кількості публікацій і відповідних
журналів не є критичним. Практика зростання публікацій із
соціогуманітарних наук в Україні, однак, доводить, що збільшення
кількості таких журналів, особливо, завдяки нормативно визначеним
потребам, має суттєвий вплив.
Таблиця 1.19
Місце України за кількістю публікацій/цитувань [SCImago]
Галузі науки

Всі науки разом
Фізика і астрономія
Інженерія
Комп'ютерні науки

2002,
2002,
2017,
2017,
2017, кількість
місце
статей /
місце
статей / статей / цитувань у
країни, цитувань країни, цитувань країни, що займає
статті /
статті /
місце України у
цитування
цитування
2002р.
32 /
6804 /
46 /
11119 / 32 місце – 20644,
42
51078
48
4009
42 – 12714
20 /
2745 /
26 /
3707 /
20 місце – 5167,
30
27868
38
1740
30 - 2529
22 /
2309 /
35 /
3265 /
22 місце – 5538,
39
8434
43
960
39 – 1173
30 /
565 /
37 /
2407 /
30 місце – 3024,
48
1615
40
517
48 - 355
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За 2002-2017 роки кількість публікацій українських вчених із
фізики і астрономії, інженерії та комп'ютерних наук поступово
зростала (таблиці 1.17 – 1.19), і це відбувалося незважаючи на
поступове зменшення кількості дослідників у цих областях пізнання.
Незважаючи на зростання показників публікацій із фізики і
астрономії, інженерії та комп'ютерних наук, цього виявилось
недостатньо для збереження місця серед інших країн.
Відзначимо, що у показниках публікацій вчених України
присутній негативний внесок тривалого процесу скорочення
чисельності дослідників.
Таблиця 1.20
Кількість дослідників в Україні за галузями R&D, [Uis.Stat.]
Україна, дослідники
Разом
HC
FTE
Природничі науки
HC
FTE
Інжінірінг і технологія
HC
FTE
Соціальні науки
HC
FTE
Мистец.і гуманітарні
HC
FTE
*у 2016 році в Україні
підвищення показників.

2007
78832
67492,5
19350
16299,6
36794
31349,6
5597
4695,1
1843
1748
змінено

2009
2011
2013
2015
2016*
76147
70378
65641
53835
63694
61858,2 57386,5 52625,7 43016,1
44177
16889
16767
16512
13863
18461
13910,6
13530 13167,5 11200,6
12895
33983
29914
27571
21822
26266
27065,6 24093,1 22555,8 17490,1 19492,2
4956
4963
4644
3518
6506
4266,7 4152,6 3827,7
2830,9
3648,6
1776
1918
2078
2048
2953
1530,1 1742,1 1718,7
1669,4
1964,4
методику обчислення даних, що спричинило

Згадаємо, що в Україні форми статистичної звітності не відносять
штатних науково-педагогічних працівників вищих навчальних
закладів до категорії дослідників, а розрахунки показників
дослідників у FTE у доступних джерелах не опубліковано.
Таблиця 1.21
Витрати на R&D за галузями,
GERD in '000 PPP$ (in constant prices – 2005)) [Uis.Stat.]
Таблиця 1.21a
Україна
Разом
Природничі науки
Інжінірінг і технол.
Соціальні науки
Мистец.і гуманітарні

2011
2486699,23
523249,11
1369557,7
132593,23
37262,832

2013
2572846,14
551101,89
1483436,2
132709,82
44974,266
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2014
2052621,74
403153,42
1183405,5
97158,583
38346,315

2015
1750721,32
304477,63
1120556,7
65346,476
28727,818

2016
1409656,44
297770,32
918702,78
46504,836
28509,274

Таблиця 1.21b
Польща
Разом
Природничі науки
Інжінірінг і технол.
Соціальні науки
Мистец.і гуманітарні
Румунія
Разом
Природничі науки
Інжінірінг і технол.
Соціальні науки
Мистец.і гуманітарні
Угорщина
Разом
Природничі науки
Інжінірінг і технол.
Соціальні науки
Мистец.і гуманітарні

2011
5243224,76
1348773,1
2453705,5
314951,51
159135,75

2013
6304377,8
1341228,6
3334014,9
404213,08
237684,98

2014
7031994,83
1499586,5
3711584,3
343723,2
286965,17

2015
7796140,77
1687587,5
4172543,5
396914,37
285502,08

2016
7713227,72
..
..
..
..

1192855,59
..
..
..
..

974487,007
275522,26
411782,78
40722,976
45075,152

993666,651
203828,92
515436,71
61906,31
23803,33

1317789,23
227361,49
784620,08
46956,953
31671,516

1363446,1
..
..
..
..

2060262,97
463647,37
1084261,4
122058,12
68825,359

2416755,51
608558,85
1302131,5
88452,843
67689,816

2454531,01
619715,35
1387623,4
94035,095
65542,327

2558214,78
738846,59
1317452,8
116969,9
65099,368

2311033,87
..
..
..
..

У Таблиці 1.21 показано, що протягом 2013-2016 років
фінансування галузей науки України у приведених одиницях
постійно зменшується. Разом із зменшенням чисельності дослідників
це утворює негативну базу для результативності досліджень. На
відміну від України, Польща, Румунія та Угорщина, за виключенням
окремих показників, мають стабільне зростання загальних витрат на
R&D, хоча є коливання фінансування за галузями. При цьому,
Польща витрачає на дослідження та розробки у 2016 році у 5.5 разів
більше за Україну, Угорщина – у 1.6 разів більше, а Румунія, маючи у
2011 році у 2 рази менші витрати, майже наздогнала Україну у 2016
році.
У багатьох країнах, на відміну від України, кадровий науковий
потенціал зростає, як наприклад у Польщі.
Таблиця 1.22
Кількість дослідників у Польщі за галузями R&D, [Uis.Stat.]
Польща, дослідники
Разом
Природничі науки
Інжінірінг і технологія
Соціальні науки
Мистец.і гуманітарні науки

HC
FTE
HC
FTE
HC
FTE
HC
FTE
HC
FTE

2007
97289
61395,3
19190
12368
43083
19083
15311
10037
8498
5405
79

2009
98165
61105
20099
13558
28129
19152
18572
10956
10585
5642

2011
100723
64132,8
18856
13268
30414
20172
17177
9941
12696
7399

2013
109611
71472,3
18606
13261
37987
27748
18320
10007
13152
7355

2015
118494
82594
..
15659
..
34520
..
10069
..
7810

Слід відзначити, що країни Євросоюзу Східної Європи мають
значно більше журналів у Скопус [SCImago].
Таблиця 1.23
Польща: кількість статей, цитувань і журналів у Скопус
[SCImago]
Всі
науки статей
разом
цитувань
журналів
Економіка,
статей
економетрика, цитувань
фінанси
журналів
Бізнес,
статей
менеджмент, цитувань
бух. облік
журналів
Мистецтво і статей
гуманітарні
цитувань
науки
журналів
Соціальні
статей
науки
цитувань
журналів

2002
17046
257381
188
35
363
1
100
808
3
146
1410
4
298
2052
13

2007
26076
370790
240
67
523
0
149
1231
4
194
3294
5
465
4571
16

2011
32590
329612
323
209
903
5
339
1768
6
738
2713
26
1302
4601
42

2013
38538
297674
329
374
984
5
369
1901
6
1142
2808
34
1625
5124
43

2016
44682
108253
354
593
495
6
681
904
6
1422
1523
49
2664
2509
56

2017
44692
22541
355
569
129
8
634
215
5
1301
241
51
2314
612
58

Таблиця 1.24
Румунія: кількість статей, цитувань і журналів у Скопус
[SCImago]
Всі
науки статей
разом
цитувань
журналів
Економіка,
статей
економетрика, цитувань
фінанси
журналів
Бізнес,
статей
менеджмент, цитувань
бух. облік
журналів
Мистецтво і статей
гуманітарні
цитувань
науки
журналів
Соціальні
статей
науки
цитувань
журналів

2002
2449
30340
33
5
33
0
80
170
2
59
163
2
58
339
0

2007
3896
30989
42
10
68
0
41
224
1
62
358
3
118
902
2

2011
13519
89867
135
204
765
5
733
664
4
659
1886
21
1115
2736
26

2013
15192
88245
165
266
638
6
555
710
5
1005
999
36
1178
1749
43

2016
14897
29782
182
255
190
6
364
283
6
821
334
41
1183
797
52

2017
15273
5985
183
281
67
7
540
90
7
674
68
42
1144
163
53

У Румунії в останні півтора десятиліття відбулося різке зростання
показників публікацій у Скопус, однак залишаються відкритими
запитання, чи призвело це до підвищення якості публікацій.
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Як відзначається у [Chioncel, 2018], викликами для наукової та
інноваційної політики Румунії вважаються:
1) Хронічне недофінансування науки та інновацій. Видатки на
R&D на душу населення у 14 разів нижчий, ніж у середньому для
країн ЄС-28, фінансування цієї сфери протягом останніх десяти років
було одним із найнижчих.
2) Значна втрата мізків, що спричиняє брак кваліфікованих
кадрових ресурсів: Румунія має одну з найбільших груп наукових
працівників, що працюють за кордоном.
3) Управління дослідженнями та розробками характеризується
надмірною та обтяжливою бюрократією, схильністю до надмірного
регулювання, частими законодавчими та інституційними змінами,
відсутністю людських ресурсів.
4) Обмежені кошти для досліджень та розробок розпорошені
через велику систему досліджень та розробок, в якій відсутні схеми
фінансування
на
підставі
результатів
регулярної
оцінки
результативності досліджень та освіти.
5) Рівень інвестицій у науку та інновації з боку бізнесу дуже
низький: 0,18% ВВП у 2015 році (середнє значення для ЄС-27 у 2013
році: 1,12%), низький рівень науково-ділової співпраці та слабка
комерціалізація результатів державних досліджень.
Таблиця 1.25
Угорщина: кількість статей, цитувань і журналів у Скопус
[SCImago]
Всі
науки статей
разом
цитувань
журналів
Економіка,
статей
економетрика, цитувань
фінанси
журналів
Бізнес,
статей
менеджмент, цитувань
бух. облік
журналів
Мистецтво і статей
гуманітарні
цитувань
науки
журналів
Соціальні
статей
науки
цитувань
журналів

2002
5855
139896
75
34
369
1
47
876
1
102
1138
3
229
2102
7

2007
8332
165671
120
64
752
3
61
554
3
277
2743
17
428
2780
22

2011
9945
128164
132
115
1045
3
101
725
3
452
2921
24
673
2678
32
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2013
10389
103154
129
116
551
2
108
730
2
455
1267
23
708
2221
30

2016
10720
36586
135
166
151
4
183
344
3
519
477
24
879
838
36

2017
10826
7880
126
204
31
4
217
91
3
507
111
24
975
220
35

Більш стабільне зростання наукових результаті демонструє
Угорщина, у її науковій системі воно відбувається поступово.
Зробимо порівняння. Так, у 2015 році Україна при чисельності
дослідників 53835 осіб (HC) і фінансуванні 2,098 млн. умовних
одиниць (GERD in ‗000 current PPP$, за даними ЮНЕСКО) мала 44
журнали у Скопус, Польща при чисельності дослідників 118494 осіб і
фінансуванні 10,240 млн. - 342 журнали, Румунія при чисельності
дослідників 27253 осіб і фінансуванні 2,138 млн. - 174, Угорщина
при чисельності дослідників 38418 осіб і фінансуванні 3,584 млн. –
130. Таким чином, і за фінансуванням науки, і за її показниками
результативності щодо публікацій країни східні країни Євросоюзу
перевищують Україну.
Однак і вони суттєво відстають від провідних країн. Для
порівняння: Велика Британія - 496953 осіб, 45,939 млн. і 5858
журналів, Франція - 383842,82 осіб (HC - ?), 62,314 млн. і 644
журнали, Германія – 586030 осіб, 114,778 млн. і 1952 журнали.
Таблиця 1.26
Відношення суми самоцитувань за 2015-2017 р. до суми
цитувань [SCImago]
Таблиця 1.26а
All
subjects
США
КНР
Велика
Британія
ФРН
Франція
Італія
Канада

Ц
П
K
Ц
П
K
Ц
П
K
Ц
П
K
Ц
П
K
Ц
П
K
Ц
П
K

6654678
3258705
0.49
3780424
2384111
0.63
2141897
593962
0.28
1849632
563081
0.30
1224619
304741
0.25
1180985
370313
0.31
1122456
241957
0.22

Physics
&
Astron.
889358
614437
0.69
572695
367692
0.64
274998
87267
0.32
341931
126306
0.37
214973
67290
0.31
175044
61026
0.35
118175
27107
0.23

Engine
ereng

Comput.
sciences

815898
505112
0.62
935446
658604
0.70
211080
60935
0.29
190671
67476
0.35
120637
39302
0.33
157430
63086
0.40
117007
30057
0.26

439770
204091
0.46
352501
236680
0.67
127699
39090
0.31
115706
45013
0.39
78515
26101
0.33
116531
36071
0.31
75989
18223
0.24
82

Economics, Business, Arts &
Econometr., manag., Humanit.
Finance
account.
64966
89227
170678
31043
38213
56601
0.48
0.43
0.52
11804
30813
20941
5717
15713
9886
0.48
0.51
0.47
25625
40890
64110
7467
11941
21093
0.29
0.29
0.33
15590
18981
37587
4932
5575
11006
0.32
0.29
0.29
9931
11879
22050
2317
2412
5873
0.23
0.20
0.27
9213
15479
16083
2942
3872
4846
0.32
0.25
0.30
8652
22416
25838
1858
611
5501
0.21
0.27
0.21

Social
scien.
299372
172140
0.58
50761
27537
0.54
234053
125422
0.54
53284
18589
0.35
24730
6767
0.27
34704
13703
0.39
48681
13503
0.28

Таблиця 1.26b
All
subjects
Австралія Ц 1058555
П 262960
K
0.25
Ц 891973
Іспанія
П 222389
K
0.25
Ц 795475
НідерП 155755
ланди
K
0.20
Ц 348119
РФ.
П 166849
K
0.48
Польща Ц 320068
П
99037
K
0.31
Ц
Чехія
177563
П
46134
K
0.26
Румунія Ц
87579
П
23863
K
0.27
Україна Ц
56204
П
17809
K
0.32
Угорщи Ц 106747
П
на
18892
K
0.18

Physics
&
Astron.
108057
25733
0.24
138931
37621
0.27
94412
21199
0.22
126877
62847
0.50
73176
25425
0.35
34104
9897
0.29
21908
5537
0.25
21178
7610
0.36
27508
5242
0.19

Engine
ereng

Comput.
sciences

129248
30686
0.24
100490
29125
0.29
58950
14236
0.24
55600
32255
0.51
45137
21832
0.48
21409
9191
0.43
13781
5366
0.39
9274
4655
0.50
9165
2805
0.31

65571
16712
0.25
58342
19061
0.33
33541
9767
0.29
20513
13599
0.66
73176
25425
0.35
11420
5026
0.44
21908
5537
0.25
21178
7610
0.36
4401
1399
0.32

Economics, Business, Arts &
Econometr., manag., Humanit.
Finance
account.
11239
22416
22453
3287
6116
6727
0.29
0.27
0.30
6537
14226
15732
1807
3854
4729
0.28
0.27
0.30
7364
14341
23109
1436
3059
4406
0.20
0.21
0.19
5865
3810
8545
4853
2855
5052
0.83
0.75
0.59
1432
2474
3748
537
930
1135
0,38
0,38
0.30
1950
1293
2175
951
636
700
0.32
0.49
0.49
584
741
938
233
258
432
0.35
0.40
0.46
411
912
291
211
775
102
0.35
0.51
0.85
636
899
1545
151
179
321
0.24
0.20
0.21

Social
scien.
59134
21146
0.36
32254
13054
0.40
41637
10967
0.26
13277
10262
0.77
7260
2768
0,38
5058
2239
0.44
2326
842
0.36
1260
625
0.50
2784
555
0.20

У Таблиці 1.27 виділено значення коефіцієнтів, які дорівнюють
0.40 і вище як такі, що на цій межі, на погляд автора, починають
свідчити про значну, а можливо і надмірну частку самоцитувань.
Для того, щоб визначити, чи не є певні показники аномальними
через випадкове визначення інтервалу часу, спробуємо змінити їх.
Так, для соціальних наук Великої Британії у інтервалі 1996-2017
років кількість цитувань - 4131224, з них самоцитувань – 1420017 ,
коефіцієнт відношення других до перших K = 0.34; на інтервалі 20142016: цитувань – 231389, самоцитувань – 86038, K = 0.37. Таким
чином, значення коефіцієнта 0.54 не є типовим.
У США для публікацій за всіма галузями науки коефіцієнт
співвідношення цитувань дорівнює 0,49 на інтервалі 2015-2017 р, на
інтервалі 1996-2017 р. – 046. Для КНР: 2015-2017: К = 0,63; на
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інтервалі 1996-2017 р. – К = 0.56. Тобто, для США і КНР такі високі
коефіцієнти є типовими.
Для Польщі: 2015-2017: для інженерних наук К = 0,63; на
інтервалі 1996-2017 р. – К = 0.35, тобто має місце певне аномальне
зростання самоцитувань.
Таблиця 1.27
Коефіцієнти відношення суми самоцитувань за 2015-2017 р.
до суми цитувань [SCImago]
All Physics
subje
&
cts
Astron.
КНР
0.63
0.64
США
0.49
0.69
РФ
0.48
0.50
Україна
0.32
0.36
Італія
0.31
0.35
Польща
0.31
0.35
ФРН
0.30
0.37
Вел.Брит.
0.28
0.32
Румунія
0.27
0.25
Нідерланд. 0.26
0.22
Чехія
0.26
0.29
Франція
0.25
0.31
Австралія
0.25
0.24
Іспанія
0.25
0.27
Канада
0.22
0.23
Угорщина
0.18
0.19

Engine
ereng

Comput.
sciences

0.70
0.62
0.51
0.50
0.40
0.48
0.35
0.29
0.39
0.24
0.43
0.33
0.24
0.29
0.26
0.31

0.67
0.46
0.66
0.36
0.31
0.35
0.39
0.31
0.25
0.29
0.44
0.33
0.25
0.33
0.24
0.32

Economics, Business, Arts &
Econometr., manag., Humanit.
Finance
account.
0.48
0.51
0.47
0.48
0.43
0.52
0.83
0.75
0.59
0.35
0.51
0.85
0.32
0.25
0.30
0,38
0,38
0.30
0.32
0.29
0.29
0.29
0.29
0.33
0.35
0.40
0.46
0.20
0.21
0.19
0.32
0.49
0.49
0.23
0.20
0.27
0.29
0.27
0.30
0.28
0.27
0.30
0.21
0.27
0.21
0.24
0.20
0.21

Social
scien.
0.54
0.58
0.77
0.50
0.39
0,38
0.35
0.54
0.36
0.26
0.44
0.27
0.36
0.40
0.28
0.20

Україна, бізнес, менеджмент і бухгалтерський облік: К=0.85, на
інтервалі 2014-2016 – К=0.73; на інтервалі
1996-2017 – К=0.42.
Таким чином в останні роки разом із різким підвищенням кількості
публікацій має місце і різке зростання частки самоцитувань, що може
свідчити, у даному випадку, про незбалансованість результатів,
публікацій та цитувань.
Проблемі підвищення результативності соціогуманітарних наук в
Україні присвячено низку наших попередніх досліджень і публікацій
[Porev, 2016, 2017b, 2017c], які показують, що соціально-економічні
трансформації суспільства можуть призводити до деформацій
когнітивного характеру і вести до паранауки та псевдонауки.
Економічне та соціогуманітарне пізнання різноманітне і
багатовимірне, існує у широкому спектрі науки, мистецтва, риторики,
практичної мудрості, що утворюють знання для потреб суспільної
практики.
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1.6. На межі паранауки
Для дослідницької політики та менеджменту істотно важливо
визначити, наскільки отримувані знання відповідають критеріям
якості, пов'язаним із терміном «наука», особливо в таких суспільних
науках, як освіта та економіка. Є старі дискусії [Dewey, 1929] про
наукову якість знань досліджень в освіті. У США було запропоновано
підхід, який базується на шести основних принципах [NRC, 2002], які
вказують на системний характер наукового пізнання. Відповідно до
другого принципу, якщо запит на виконання досліджень є науковим,
його слід пов'язати з деякою загальною теорією або концептуальною
основою. Ці принципи підкреслюють узгодженість теорій, що означає
необхідність висувати нову запропоновану концепцію серед інших,
раніше визначених для створення системи знань. Згідно з цим, якщо
ми визначимо дослідження як науково обґрунтоване, то це має
забезпечити порівняння та конкуренцію теорій.
Слід зазначити, що соціальні знання більше, ніж природничі,
залежать від зв'язків з певною теоретичною системою, оскільки
фізична природа в її закономірності існує самостійно, тоді як
соціальний світ по суті побудований людьми. Експеримент у фізиці
звертається до природи «як вона є», хоча і за умов визначених
дослідником обмежень. Знання у суспільних науках оперує із
людською діяльністю, що значною мірою сама утворює свою
реальність, а прийнята спільнотою теорія стає керівництвом до дій.
Для соціального пізнання часто основною метою є не встановлення
«незаперечних істин» існування суспільства, а напрацювання методів
та засобів діяльності для відповідних практик. Значною мірою це
стосується, наприклад, педагогіки як складової науки про освіту.
Д.Дьюї у роботі «Джерела науки освіти» ставив питання про те,
чи є освітнє пізнання наукою. У своєму висновку він зазначає [Dewey,
1929, p.76]:
«Джерелами освітньої науки є будь-які частини встановленого
знання, що входять в серце, голову та руки педагогів, і які, входячи в них,
роблять виконання освітньої функції більш висвітленою, більш гуманною,
вірнішою освітньо, ніж це було раніше. Але немає ніякого способу
дізнатися, що є «вірніше освітньо», за винятком продовження самого
освітнього діяння. … Освіта за своєю природою - нескінченне коло або
спіраль. Вона являє собою діяльність, яка включає в себе науку».

Висновок, зроблений Д.Дьюї, без сумніву значною мірою
стосується всіх суспільних практик. Будь-яка людська практика як
система діяльності та пізнання містить у собі складові філософії,
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науки та мистецтва щодо створення штучних речей, але вони є
надбудовою над основою - діяльністю як такою, що у процесі діяння
утворює свої процедури, регламенти і методики. Пізнання у
суспільних практиках інтегровано у діяльність – освітню, економічну,
політичну, соціальну, - у центрі якої – людське суспільство, що є
мінливим, постійно знаходиться у русі і розвитку, змінює свої норми,
закони та регламенти.
Важливе місце у спектрі сучасних соціальних та гуманітарних
форм пізнання займає економічне, яке стає все більш важливою
складовою загального когнітивного доробку людства для розвитку
суспільних практик. У найбільш загальному плані, воно стосується
аспектів виробництва, обміну, розподілу та споживання товарів,
однак таке твердження є потребує уточнень [Hausman, 2018].
Р.Бекнауз і С.Медема [Backhouse, 2009, p.225] вказують, що, мабуть,
найбільш визнаним сьогодні є визначення Л.Роббінса [Robbins, 1932],
який розглядав економіку як науку, що вивчає поведінку людини як
відношення між цілями та обмеженими засобами, що мають
альтернативи застосування. Серед основних також розглядається
визначення [Backhouse, 2009], що належить П.А.Самюельсону і
П.Теміну [Samuelson,1976], за яким економіка є вчення про те, як
люди та суспільство здійснюють вибір з альтернативних способів
щодо використання обмежених ресурсів із вироблення, розподілу і
споживання товарів; економіка аналізує витрати та переваги
вдосконалених пропозицій щодо розподілу ресурсів. На думку
Р.Бекхауза і С.Медема [Backhouse, 2009, p.231], визначення поняття
економіки може відображати напрям, у якому його автори хочуть
розглядати рух об'єкта дослідження і, навіть, може впливати на саму
суспільну практику.
Наведений аналіз визначень поняття економіки виходить із того,
що об'єкти та предмети певного пізнання значною мірою визначають
його епістемологічну сутність та методологію. Економіка
визначається як система знань щодо причинно-наслідкових зв'язків,
закономірностей і відносно стабільних форм суспільної практики, а
економічне пізнання існує для оптимального створення, розподілу та
використання ресурсів, товарів і послуг. Таке пізнання стосується
об'єктів життєвого (соціального) світу людини, а предметом є
дослідження людської діяльності та створення її методик і
регламентів, що веде до єдності та протилежності знань позитивного і
нормативного характеру, раціональних і випадкових чинників,
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апріорного ставлення до закономірностей як таких, що діють лише за
певних обставин та за інших рівних умов [Hausman, 2018].
Дискусії про те, чи є економіка наукою і як вона можлива, як
наука, тривали все минуле століття. Добре відоме визначення
Д.М.Кейнса [Keynes, 1938]:
«Економіка - це наука про мислення у термінах моделей, поєднана із
мистецтвом вибору моделей, які мають відношення до сучасного світу.
Вона змушена бути такою, оскільки, на відміну від типової природничої
науки, матеріал, до якого вона застосовується, у багатьох відношеннях не є
однорідним у часі».

Звернемо увагу на те, що вже теза «мислення у термінах
моделей» передбачає конструювання останніх як штучних об'єктів,
що, за Аристотелем, «можуть бути тими чи іншими» як техне
[Aristotle] і у цьому не співпадають зі знанням епістеме. Таким чином
конструктивістський характер економічного пізнання проявляється
навіть тоді, коли вчений намагається створити модель як суто
позитивістський результат відображення закономірностей «як вони є»
у суспільній реальності.
Однак економічне пізнання завжди ставило завдання не так
винайти загальні закономірності, як створити корисні приписи для
практики, що залежить від людських цілей, цінностей та обставин, а
тому поєднує усвідомлення більш сталих причинно-наслідкових
зв'язків і тимчасових мінливих факторів. На думку Ф.А. фон Гайєка
[Hayek, 1945, p.521], економіка є тілом «важливих, але
неорганізованих знань, яких неможливо назвати науковими в
значенні загальних правил», вона є знання конкретних обставин часу
і місця.
Як відзначає П.Девідсон [Davidson, 2012], багато економістів
стверджують, що характеристики науки вимагають жорсткості,
послідовності та математичності, і якщо економіка претендує на
статус науки - вона повинна відповідати цьому. На наш погляд, це
може стосуватись лише частини економічного пізнання, яка
наближена до логіко-дедуктивних конструкцій математики, однак
цього не можна вимагати від достатньо адекватних описів
людиновимірних процесів.
С.М.Фокарді стверджує [Focardi, 2015], що неокласична теорія
економіки та фінансів не є емпіричною наукою і не може стати
такою, а по суті є вивченням штучних ідеалізованих конструкцій з
невеликим зв'язком з економікою реального світу. Він вважає, що
економіка може наблизитись до емпіричної науки на засадах
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еконофізики, на основі розгляду економік як складних систем, що
еволюціонують, та за умов відходу від політекономії. Відзначимо, що
часто проблематичність економіки як емпіричної науки має місце не
тому, що вона далека від практики (навпаки, пізнання на неї
орієнтоване), а тому, що навіть практично орієнтованій науці важко
досягти емпіричної адекватності передбачень для закономірностей
ceteris paribus [Hausman, 2018].
Д.Коландер і Р.Куперс [Colander, 2014, p. 68] не погоджуються із
тим, що економіка не може бути наукою, однак вважають, що
«досягнення соціальних наук не можуть бути науково доведені до
того рівня, щоб бути кваліфіковані як наукові факти». Вони
вважають, що соціальні вчені повинні були б додати у своїх
дослідженнях певні «інструменти складності» і мають бути більш
точними у тому, що вони «знають науково», а що ні.
Протиставлення реалій економічного пізнання позитивізму
знайшло своє відображення у концепції економічної риторики,
основні положення якої запропоновані та обґрунтовані Д.Макклоскі.
Вважається [McCloskey, 1998, p.XIX], що економісти використовують
математичні моделі та статистичні тести і ринкові аргументи, однак
вони можуть розглядатись як метафори, аналогії, звернення до
авторитетів. Розмова економістів не суперечить науці, а робить
економіку більш науковою. Д.Макклоскі підкреслює важливість
розуміння метафор та порівнянь із аналогами як невід'ємної складової
пізнання, при цьому економіка є більш історичною наукою, а не
засобом передбачення; вона є соціальним самоусвідомленням і
критичною теорією.
Поєднання наукових аспектів економіки з ідеями риторики та
практичної корисності знайшли відображення у сучасних
міркуваннях економістів. Так, за А.Рубінштейном [Rubinstein, 2017,
p.166], суттєвим аспектом економічних досліджень є «красива,
оригінальна і розумна історія про життя, що чудесним чином виникає
із символів». Слід відзначити, що економічні математичні моделі є
певними зразками наукового знання, однак чим більше вони є
формалізованими, тим менше вони представляють реальність.
Визнання співіснування «строго» наукового пізнання із іншими
його формами добре відомо із часів античної філософії. Розширення
сфери економічного пізнання у тісному поєднанні із практикою
діяльності природно ставить питання про єдність та розмежування
різних форм пізнання, серед яких все більш важливе місце займає
«практична мудрість» фронесис у сенсі Аристотеля. Розмежування
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наукового знання епістеме, мистецтва техне і практичної мудрості
фронесис знайшло відображення у працях Аристотеля, зокрема у
його «Нікомаховій етиці» [Aristotle]. Запропоновані ним визначення
використовуються у сучасному пізнанні [Porev, 2016], у працях
вчених-економістів. П.Спікер [Spicker, 2016, p. 113] доводить, що
економічне знання є більш сукупністю практичних суджень, ніж
теоретичною наукою. На його думку [Spicker, 2016, p. 123],
«економічна теорія не є і не може претендувати бути описом того, як
люди повинні діяти», ймовірно, маючи на увазі неможливість
строгості і точності передбачень. Економічне пізнання «може
утворити або ні» проникнення у складну соціальну ситуацію,
справедливість опису залежить від конкретного застосування, що
характеризує фронесис, а не епістеме або техне.
Відзначимо, що значна кількість напрацювань у сфері
економічного пізнання виходить із його ідеалізації як такого, що
мотивується, головним чином, позитивним спрямуванням на
одержання максимально емпірично адекватного, практично
корисного та якісно обґрунтованого знання. Початковим аспектом є
онтологічне віднесення економічного пізнання до соціального світу
«як він є», однак воно знаходиться у русі людських перетворень, що
значною мірою обумовлює і епістемологічні аспекти форм цього
пізнання, і його методологію. Людиновимірність економіки,
орієнтація на практичні потреби корисності для конкретних діючих
осіб-суб'єктів ринку, які ведуть економічну гру, є джерелом
невизначеностей. У процесі дослідження це може сприяти
когнітивним деформаціям, зокрема на межі пара- і псевдонауки:
нестабільність об'єктів дослідження впливає і на його метод, і на
результат.
Серед невирішених питань соціогуманітарного, зокрема,
економічного пізнання залишаються аспекти його соціальноекономічних, організаційних та когнітивних деформацій, що можуть
більш потужно проявлятись як проблеми у країнах, які знаходяться
на стадіях революційних трансформацій. Ми припускаємо, що вчені
країн «перехідного періоду» мають додаткові причини для виконання
досліджень і опублікування їх результатів із обмеженою когнітивною
базою не тільки тому, що вони не так добре володіють англійською
мовою, але й тому, що дотримуються норм пізнання локальної
наукової спільноти, які дозволяють використовувати стандарти
нестрогої науки. Якщо вони проводять дослідження таким чином,
виникає питання, як таку нестрогу і обмежену науку слід
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кваліфікувати, а також як визначити межі між якісним знанням, його
повсякденною версією і простою думкою. Ми повинні шукати не
тільки таксономію для розмежування науки, псевдо- і паранаукових
досліджень, але і деталі для порівняння аспектів нестрогої науки.
Відомі публікації українських вчених, які вивчають існування та
властивості явища псевдонауки в сучасному науковому пізнанні. Так,
В.О.Товариченко [Tovarnichenko, 2010, p. 39] зазначає, що ознаки
псевдонауки включають пропаганду ідей, позбавлених теоретичної та
експериментальної аргументації, але ми вважаємо, що таке
визначення охоплює досить широке коло пізнавальних явищ і
потребує уточнення. Терміни «дилетантизм», «псевдонаука» та
«паранаука» вживаються С.Кримським [Krymskiy, 2003] з метою
демаркації науки від не-науки.
У цьому аспекті, як концепція дилетантизму пов'язана не з
вільним пізнанням, а з систематичним професійним дослідженням?
На це існують різні, часто, протилежні погляди. Так, А.І. Герцєн
зазначав [Gertsen, p. 45]: «Дилетантизм - це любов до науки». Але ми
вважаємо, що «любов до науки» далека від того, щоб бути єдиним
джерелом дослідження; у організованій професійній діяльності більш
важливими є когнітивні та етичні норми, а також соціальноекономічні фактори. І якщо деякі дослідження, як соціальноорієнтована діяльність, включають цілеспрямовану імітацію наукових
досліджень, це не дилетантизм, а псевдонаука.
Сучасне соціогуманітарне пізнання дедалі потребує все більш
чіткого розмежування надійних положень, теорій та концепцій, що
стають керівництвом у житті та діяльності, і тих, що можуть
прийматись лише як метафоричні, риторичні та розмиті уявлення за
своєю природою, оскільки всі ці положення утворюються самою
людиною, її мисленням і діяльністю та за мінливих обставин. Слід
погодитись із С.Хансоном [Hansson, 2017] у тому, що наукове
пізнання утворювалось людством як надійне джерело знань у різних
галузях. При цьому розмежування строгого наукового знання із
псевдонаукою має відбуватись як із теоретичних, так і практичних
позицій, при цьому останнє має значення для буття та діяльності в
особистому та суспільному житті. Виходячи з цього, ми повинні
розрізняти наукові знання із їхніми «двійниками». Хансон [Hansson,
1996; 2017] наводить визначення поняття псевдонауки, що, на його
думку, підтримує переважна більшість фахівців та яке є центральним
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для філософських концепцій науки. Псевдонаука - це пізнання не
наукове, але його прихильники намагаються створити враження, що
воно наукове.
S.O.Hansson [Hansson, 1996, 2017]:
«(1) it is not scientific, and (2) its major proponents try to create the
impression that it is scientific. … [but] precise meaning [of the first criterion]
has been the subject of important controversies among philosophers … There
are phenomena that satisfy both criteria but are not commonly called
pseudoscientific».

Існують міркування, що псевдонауки, як людське творіння,
мають широке когнітивне поняття, і його зміст коливається, а різниця
між наукою та псевдонаукою, між знанням і думкою не може бути
різкою [Pigliucci, 2013, p.13].
Наші дослідження показують, що стосовно значної частини
соціогуманітарних публікацій складно говорити про те, що вони
свідомо представляються авторами як «строга наука», тому що багато
з них має достатньо приблизне уявлення щодо сучасного стану
вирішення проблеми ідентифікації та демаркації наукового знання.
Часто дослідники просто вирішують свої практичні проблеми,
використовують лише добре доступні джерела, користуються своїм
досвідом: вони саме так уявляють собі науку у своїй галузі пізнання
та практики. Можливо, незнання норм науковості не звільнює від
відповідальності за свій когнітивний результат, але тут, можливо,
йдеться не про псевдонауку, а про паранауку – щось середнє між
псевдонаукою та недостатньо обґрунтованими й доведеними
положеннями локального та/або повсякденного досвіду.
Ми припускаємо, що дослідники країн «перехідного періоду»
мають певні підстави для опублікування результатів, що
використовують обмаль закордонних джерел, не тільки тому, що
вони не знають англійської мови достатньо добре для використання
світового доробку. Наші дослідження доводять [Porev, 2016, 2017b,
2017с], що у локальних наукових спільнотах існують певні норми
представлення пізнавальних результатів, які не стимулюють повноту
обґрунтувань.
Якщо
наукові
працівники
і
викладачі
соціогуманітарних дисциплін проводять дослідження на основі
обмеженого доробку, виникає питання, як таке пізнання повинне бути
класифіковане і де межі між якісним знанням і гадкою, між
«достатньо»
і
«недостатньо»
обґрунтованим
когнітивним
результатом. При цьому нас цікавить навіть не відверта псевдонаука,
і, скоріше, не так незнання, як нехтування науковою методологією,
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підходи на основі принципу типу «вважаємо достатнім» як версії
«Будь-що піде» П.Фейєрабенда [Feyerabend, 1993].
Поняття
паранауки,
запропоноване
М.Манером
як
альтернативне до науки, але не так строго псевдонаукове, може бути
корисним для класифікації пізнання у галузі соціального знання. За
М.Манером [Mahner, 2007, p. 563-566]:
«Фонд знань паранауки - це не зростаючий набір сучасних і добре
підтверджених даних і теорій: він зазвичай малий, він знаходиться у
стагнації, він містить твердження, несумісні з добре підтвердженими
науковими знаннями, а його гіпотези не мають доказової підтримки. З цієї
причини знання в цих сферах є суто спекулятивними ... Стан системності є
одним із характерних показників паранауковості».

Слід погодитись із Манером, що термін «паранаука» може бути
корисним для ідентифікації значного масиву знання, що не є строго
псевдонауковим, як цілеспрямована підміна якісного наукового
знання його недосконалим замінником. Часто автори статей просто
достатньо не володіють методологією наукового дослідження і дійсно
вважають отримуване знання у власних дослідженнях якісним. Тим
більше, це властиво представникам суспільних практик, для яких
когнітивний результат не є основним, а більш важливим є створення
регламенту чи методики ефективної діяльності «для даних
конкретних умов».
Манер зокрема зазначає, що ті, хто висловлює паранаукові
міркування, часто претендують на критичне мислення. Однак
насправді дуже часто вони оперують не знанням, а переконаннями.
Інколи паранаука використовує окремі наукові знання у своїх
міркуваннях для надання їм наукового вигляду. Однак спроби
використовувати паранаукові результати у наукових дослідженнях
виявляються некоректними.
Звернемо увагу на те, що переконаність або віра (belief) є однією
із головних складових визначення знань у класичній епістемології
[Steup, 2018]. Однак знання, особливо наукове, дійсно не лише
переконання, а вимагає й вмотивованих підтверджень приблизної
істинності та емпіричної адекватності.
Порівнюючи наведене Манером щодо паранауки із змістом
достатньо значної кількості досліджених нами публікацій із
соціогуманітарних дисциплін у вітчизняних журналах та збірниках,
ми знаходимо багато спільного, зокрема:
- значна чистина публікацій характеризує міркування авторів та
обмежене узагальнення досвіду, зокрема повсякденного; не часто
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зустрічаються обґрунтування на основі використання доведених
закономірностей;
- те, що автори багатьох статей не звертаються до англомовних
публікацій, що являють собою на сьогодні основну частину світового
наукового доробку, доводить локальність, обмеженість обґрунтувань,
порівнянь з аналогами та прототипами, а тому одержане ними не є
доповненням наукового знання, а певною паралельно існуючою
інформацією чи даними, недостовірними та неопрацьованими;
- паранауковість частини публікацій може бути, так би мовити,
«тимчасовою»,
оскільки
матеріал
досліджень
просто
не
доопрацьовано, викладено у «сировинному» вигляді.
Однак якщо дослідник не ставить завдання отримати строге
знання, а його метою є лише сам факт наявності статті у журналі
певної категорії чи інші кон'юнктурні цілі, неповне дослідження,
навіть у випадку досягнення якихось практичних результатів,
залишиться поза контуром науки.
Н. Коердж [Koertge, 2013, p. 165] вказує на інший аспект
розмежування науки та псевдонауки, який полягає у тому, що
псевдонауковці шукають сприятливого, не негативного експертного
висновку, в той час як наукові спільноти є критичними і «сприяють
як позитивному, так і негативному відгуку».
Н.Шекель пропонує версію діяльності псевдоучених, які
виконують дослідження щиро, розумно, є науково підготовленими і
прагнуть захищати свої претензії на раціональність.
N.Shackel [Shackel, 2013, p. 427]:
«Pseudoscientists of the most problematic philosophical kind are those
who are sincere, reasonable, scientifically trained, driven by conviction in a way
similar to scientists, and who seek to defend their pretense at science as rational
inquiry.»

Методологія дослідницьких програм І. Лакатоша [Lacatos, 1978]
підкреслює їхню конкуренцію, що, звичайно, вимагає порівняння їх
опису. Проте немає чіткої межі між програмою та окремим
дослідницьким проектом, який може представляти як теорію, так і
більш широку концептуальну основу. Н. Картрайт в контексті
розгляду розвитку науки зазначає, що сьогодні дискусія полягає не в
істинності наукових теорій чи реальності наукових об'єктів, і не про
ізоморфізм або подібність між моделями та реальністю, а про
співвідношення між одними та іншими моделями [Cartwright, 2002,
p.3].
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Порівняння є інструментом для вибору кращої програми
дослідження, кращого результату та визначення напрямку науки,
порівняння також є інструментами для покращення результатів.
Судження та його альтернативи утворюють систему гармонізованих
наукових правил, серед яких, на думку І. Лакатоша [Lacatos, 1978],
немає остаточних переможців та переможених, але існують ті, хто
перемагає за певних умов. При правильно проведеному дослідженні
накопичуються не помилки, а альтернативи із обмеженими
застосуваннями. Добре виконане повне порівняння нашої пропозиції
з подібним є не просто аспектом формування наукового результату, а
необхідна його умова, оскільки наука - це не лише ідентифікація
факту, а й опис, пояснення та використання у пізнавальній системі.
У нашому дослідженні може йтися про подібні характеристики
дослідників, які певною мірою претендують на науковість і
обґрунтованість своїх результатів, фактично не намагаючись
використовувати максимально можливо світовий доробок за
тематикою, порівняння із аналогами та прототипами. Однак при
цьому мають місце межі науки, пара- і псевдонауки, що залежить від
того, чи наполягають вчені на досконалості своїх результатів або
просто припускають її достатність. Схожою ознакою паранауки може
бути незавершеність доведення одержаних результатів, при цьому
про таку неповноту можна говорити лише у межах прийнятої
методики, а не як підставу для фальсифікування та відкидання
результату, оскільки у філософському сенсі теорія не може бути ні
остаточно підтверджена, ні спростована [Lacatos, 1978]. Однак наука
буде самокритично продовжувати шукати підтвердження та
спростування запропонованого, визначати та уточнювати аспекти
новизни, тоді як паранаука відмовиться від цього без достатніх
підстав.
Наші дослідження доводять, що зміст вітчизняних публікацій у
соціальних науках, зокрема з економіки та педагогіки, не
використовує широкого цитування закордонних джерел, і не лише
тому, що статті стосуються суто проблем країни або автори
недостатньо володіють англійською мовою.
Економічні та педагогічні журнали, що були обрані для аналізу,
є досить типовими представниками найкращої частини друкованих
наукових публікацій, які популярні в Україні, а деякі з них
публікують статті іноземних авторів. Наше дослідження надало
підстави говорити про низьку потенційну привабливість розглянутих
публікацій для іноземних вчених за принципом взаємної
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зацікавленості в результатах. Однак можна також відзначити
наступний когнітивний висновок: відсутність або незначна кількість
посилань на іноземні публікації свідчить про обмежену основу для
порівняння наукових результатів, запропонованих українськими
авторами. Це обмеження призводить до ряду недоліків і укупі із
підміною обґрунтованих висновків гадкою може вказувати на спробу
публікації незавершеного матеріалу, що можна вважати однією з
ознак паранауки.
Мною проаналізовано 230 статей українських учених у 2015 і
2016 роках у 11 українських педагогічних журналах [Porev, 2017c].
Виявлено, що 161 стаття не містить посилань на публікації
англійською чи мовами країн Євросоюзу, інші 20 статей мають лише
одне таке посилання, 12 – два.
Було також проаналізовано 224 статті українських вчених за
економічною тематикою у 12-ти журналах 2015-2016 років [Porev,
2017b]. Серед них, 101 стаття не містить посилань на публікації
англійською чи мовами країн Євросоюзу, 22 мали у списку
літератури лише одне джерело мовами Євросоюзу, 19 – два, 20 – три.
Всі 12-ть журналів належали до Переліку наукових фахових видань
України, при цьому один з них індексувався у базі даних Веб оф
Сайнс, два – у Скопус.
Слід зазначити, що цитування і посилання в наукових статтях
можуть мати суттєво різну пізнавальну цінність та здатність
підтверджувати і спростовувати наукові положення, що
публікуються. Дуже часто українські автори у статтях і
дисертаційних роботах наводять перелік фахівців, що мають
відношення до певної проблематики навіть без посилань на їх роботи
у тексті, що не має когнітивної цінності. Однак цитування можуть
використовуватись і для протиставлення нових пропозицій існуючим,
в результаті яких визначається наявність або відсутність самого
нового результату, його вагомість. І не просто міркування автора, а
саме такі порівняння є необхідною складовою обґрунтувань.
У моїх попередніх статтях [Porev, 2017b, 2017c] було
запропоновано оригінальний метод аналізу цитувань (посилань), за
яким останні можуть бути розподілені на чотири типи:
(А) Конкурентні цитування (Rival citations), що представляють
порівняння пропозицій автора із вже існуючим прототипом або
аналогом, наведеним у цитованому джерелі.
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(B) Цитування засвідчення оригінальності (Originality citations) –
цитуються прототипи або аналоги наведених у статті нових
пропозицій.
(C) Цитування запозичення (Borrowing citations) – автор цитує
джерело, з якого він запозичує судження, дані або інформацію.
(D) Констатуючі цитування (Confirmatory citations) висвітлюють
внесок авторів цитованих джерел у предмет дослідження статті, що
розглядається.
Цитування засвідчення оригінальності підтверджують новизну
пропозицій у статті, тоді як використання конкурентних цитувань
говорять про наявність у публікації автора порівнянь запропонованих
положень із аналогами. Саме посилання та цитування типів А і В є
основними показниками, що відображають наявність і повноту
використання світового доробку.
Слід зазначити, що розмежування цитувань та посилань
суміжних типів не завжди виглядають достатньо різкими.
Наприклад, якщо автор статті використовує констатуюче
цитування, воно може бути представлене визначенням або поняттям,
які можуть бути запозичені явним чином або використовуватися
через певний контекст. Але ми можемо відокремити цитування B від
C, коли запозичена інформація не просто представлена як така, а
використовується в подальших перетвореннях у статті. Може статися
ситуація, коли одне посилання належить до цитувань різних типів, і в
такому випадку ми повинні використовувати вищу серед оцінок за
правилом, що A вище B, B вище C тощо.
Розглянемо два достатньо складних приклади цитувань у статті
П.Спікера, які, тим не менше, можна віднести до типу А [Spicker,
2016, p. 1132]:
«Економічна дисципліна часто перекручується її практиками. Багато
хто з них бачить її як теоретичну, дедуктивну науку: наприклад, Мілтон
Фрідман стверджував, що економіка пропонує гіпотези, які можна
випробувати, як це робить фізика (Фрідман, 1953). Але існує багато видів
знань, і підходи, які характеризують економіку в реальному світі, набагато
менше пов'язані з теоретичною наукою, ніж з практичним судженням»,

а також:
«Цілком можливо, що деякі економісти, яких не хвилює, є економіка
істинною чи ні, якщо вона внутрішньо послідовна (наприклад,
ствердження фон Мізеса, що цитується Блаугом, 1992 р., С. 80), але я
ризикую припустити, що це не є загальна думка» [Spicker, 2016, p. 122].

Посилання на публікації Фрідмена і Блауга є прикладами
порівняння міркувань автора (П.Спікера) щодо економіки як
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практичної мудрості із позицією, що економіка є наукою, і такі
цитування можуть бути віднесені до типу А у наший класифікації.
Перше порівняння ідеї Спікера з позицією Фрідмена розглядається і
розуміється в контексті. Друге порівняння із позиціями фон Мізеса та
Блауга є явним, але воно приховується посиланням на посилання.
Використовуючи запропонований розподіл цитувань за типами,
розглянемо приклади статей українських вчених, опублікованих у
2017 році українською мовою у фахових наукових економічних
журналах «Маркетинг і менеджмент інновацій» №2 [MMI],
«Актуальні проблеми економіки» №6
[APE] та «Економіка.
Менеджмент. Бізнес» №2 [EMB], що належать до Переліку наукових
фахових видань України. Для розгляду візьмемо у кожному журналі
перші за порядком 5 україномовних статей і позначимо їх у цьому
порядку за номерами та назвами журналів, наприклад, АРЕ-3 – третя
за порядком україномовна стаття вітчизняних авторів у журналі
«Актуальні проблеми економіки» №6 2017 р. Скорочені позначки
статей використовуються також тому, що нашою метою не є аналіз
публікацій конкретних вчених, однак ми повинні говорити предметно
про зміст конкретних статей.
Таблиця 1.28
Статті вітчизняних вчених в українських економічних журналах,
кількість цитованих джерел і типи цитування
Статті Тематика Цитовано Цитовано джерел мовами країн ЄС Кількість цитувань
джерел Неконкурентна 2002-2009 2010-2017 джерел
мовами
країн ЄС за типами
література*
років
років
MMI-1 Українська
11
MMI-2 Глобальна
15
MMI-3
Укр.
15
4
3C, 1D
MMI-4
Глоб.
38
1
1C
MMI-5
Глоб.
22
4
6
1B, 8C, 1D
APE-1
Глоб.
18
APE-2
Глоб.
17
5
5
3
13C
APE-3
Глоб.
12
1
1D
APE-4
Глоб.
17
2
1
3C
APE-5
Глоб.
24
6
2
4
7С, 5D
EMB-1
Глоб.
7
1
1D
EMB-2
Глоб.
16
2
1
2С, 1D
EMB-3
Глоб.
6
1
2
3C
EMB-4
Глоб.
7
EMB-5
Укр.
10
*Література, яку умовно віднесено до неконкурентної: джерела без авторства, власні
публікації авторів, навчальна і науково-популярна література, довідники, нормативноправові документи (якщо вони не є предметом критики), публікації до 2002 року.
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У Таблиці 1.28 представимо аналіз статей за типами цитувань
лише джерел англійською та іншими мовами країн ЄС виходячи із
того, що наявність цитувань таких джерел, на наш погляд, значною
мірою характеризує використання світового доробку і ширину
когнітивного підґрунтя опублікованих результатів досліджень.
Схоже до поняття «сірої літератури» [Schöpfe, 2011], аналізу вад і
переваг використання якої присвячено багато бібліометричних
досліджень, будемо використовувати поняття неконкурентної
літератури. До неї будемо відносити публікації, що за різних причин
неможливо або недоцільно використовувати для протиставлення та
спростування положень досліджуваної статті, однак ці матеріали
можуть використовуватись як джерела корисних даних та інформації.
Окремо представлені також цитовані джерела 2010-2017 років
опублікування, наявність яких певною мірою характеризує
актуальність тематики для досліджень світової фахової спільноти. У
Таблиці 1.28 також відокремлено той факт, що тематика досліджень
особливостей соціально-економічних процесів в Україні може бути
більш обмеженою щодо уваги закордонних дослідників. Однак нові
судження щодо економічної тематики глобального характеру, як
правило, повинні мати аналоги чи прототипи, а вітчизняному автору
доцільно обґрунтувати когерентність своїх пропозицій із впливовими
теоріями або довести альтернативність і новизну запропонованого.
Як видно із Таблиці 1.28, жодна із розглянутих статей не має
цитувань типу А і лише стаття MMI-5 має одне цитування типу В,
тобто використовує зміст цитованого джерела і представляє на цій
основі оригінальну пропозицію. Відсутність цитувань типу А може
говорити як про некритичне ставлення авторів статей до власних
пропозицій, так і про обмеженість чи відсутність наукового підґрунтя
досліджень. Невикористання аналогів і прототипів у сучасному
науковому дослідженні як правило свідчить не про їх відсутність, а
про незнання їх авторами і обмеженість мотивацій щодо їх пошуку.
Декілька проаналізованих статей містять пропозиції, що можуть
мати підтверджену когнітивну або практичну новизну. Так, у статтях
ММІ-2 та ММІ-4 пропонуються уточнення штучних конструктів
методичного інструментарію, а у статтях АРЕ-1, АРЕ-2 та АРЕ-5
запропоновано авторські розробки та визначено нові пропозиції.
Однак всі ці пропозиції не представлені як нове знання на базі
конкретних вказаних прототипів та як положення, новизна яких може
бути доведена чи спростована у порівнянні із цитованими аналогами.
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Автори більшості статей пропонують власне бачення
досліджуваних процесів і методологічні засоби, що у тій чи іншій
мірі претендують на оригінальність. Однак переважним недоліком
статей є те, що більш використовуються обґрунтування, що
вмотивовані риторичними засобами. Наш аналіз підтверджує ідеї
Д.Макклоскі [McCloskey, 1998] про те, що риторика є природним
інструментом переконання у фаховій економічній спільноті. Але
висловлена окремим вченим думка формально повинна залишатись
міркуванням, гадкою до тих пір, поки її не буде підтверджено як
логіко-дедуктивно, так і посиланнями на результати досліджень
інших вчених, які, у свою чергу, повинні відповідати принципу
достатньої підстави. Так, риторично вмотивованими, але формально
необґрунтованими є міркування у статті ЕМБ-4, анотація якої містить
заяву: «В статті науково обґрунтовано основні концептуальні
положення…». Текст статті має єдине загальне констатуюче
посилання на використані джерела у розділі «Аналіз останніх
досліджень та публікацій», що містить лише перелік прізвищ вчених.
Стаття надає приклад типової епістемологічної ситуації, коли знання
автора є для нього переконливим, тоді як для інших його когнітивна
цінність може знаходитись у діапазоні від сумнівних даних до знання
із достатньою довірою.
Таким чином, із 15-ти статей, розглянутих на предмет
використання їх авторами цитувань публікацій англійською та
іншими мовами країн Євросоюзу:
- 2 статті стосуються питань української економіки і відсутність
використання у них посилань на джерела мовами ЕС може бути
дискусійною;
- 8 статей мають одне цитоване джерело мовами ЕС,
опубліковане у 2010-2017 роках, або не мають таких, що свідчить
про суттєву обмеженість використання сучасних знань вітчизняними
авторами при проведенні досліджень;
- лише 3 статті MMI-5, АРЕ-2 і АРЕ-5 використовують сучасний
закордонний доробок як достатньо вагоме джерело власних
досліджень;
- автор лише однієї статті MMI-5 визначає свою пропозицію як
таку, що має бібліометричну підставу вважатись новою.
Пізнавальна цінність статті є дуже складним явищем, і ми далекі
від ідеї, що цитування типу А є запорукою найвищої якості. Але слід
зазначити, що якщо автори статті не використовують прямі
порівняння своїх пропозицій з аналогічними, то їх оригінальність
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можна вважати сумнівною. Більше того, відсутність виправдання
оригінальності виступає як ознака паранауки. Якщо в статті
використовуються цитування типів B, але трансформація
запозиченого матеріалу не дає нічого нового у порівнянні з
існуючими даними, інформацією та знаннями, це може вести до
висновку, що матеріал статті містить пара наукові судження.
Може мати місце ситуація, коли підстава для «точного»
порівняння дійсно відсутня, але це не означає, що відсутні всі
узгоджені та порівнювані пропозиції та поняття. Більш звичним є те,
що відсутність цитувань типу А можна пояснити як відмінність
предмету економічної чи педагогічної практики у вітчизняних та
закордонних дослідженнях, що відповідає ідеям Хайєка [Hayek, 1945]
і Дьюї [Dewey, 1929]. Можна говорити про когнітивний трикутник
«наука - паранаука - практичні потреби», але слід пам'ятати, що і
перша, і остання складові можуть бути обґрунтовані емпірично. Як
економіка об'єднує науку, риторику [McCloskey, 1998] та практичну
мудрість [Spicker, 2016] є питанням реальних дискусій, але існує
універсальний
метод:
чим
більше
пропозиція
реально
виправдовується, хоча й залишається потенційна можливість її
фальсифікування, тим більш знання відповідає нормам науковості.
Обговоримо ситуацію.
Як випливає із досліджень І.Лакатоша [Lacatos, 1978], немає
епістемологічних чи філософсько-методологічних чинників вважати
ту чи іншу кількість посилань на вітчизняні чи закордонні публікації
достатньою підставою для остаточного доведення чи спростування
гіпотези, теорії чи концепції. Однак саме через відсутність як
верхньої, так і нижньої межі необхідних підтверджень, методично
корисним для автора є пошук, збір та використання значної їх
кількості, що ґрунтовно і максимально всебічно випробовують
пропозицію на предмет її наближення до істинності та емпіричної
адекватності. Погоджуючись із Лакатошем, слід вважати
конкуренцію та порівняння когнітивних пропозицій одним із
основних шляхів їх вдосконалення.
Переважна більшість розглянутих статей не має на меті
дослідження соціально-економічних феноменів «як вони є»,
створення достатньо універсальних теорій і прогнозування на цій
основі економічних подій, а тому знання, інформація, міркування цих
статей не є науковими у вузькому сенсі [Porev, 2016, p.62]. Можна
погодитись із П.Спікером [Spicker, 2016], що когнітивний продукт
розглянутих статей значною мірою являє собою фронесис (практичну
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мудрість), однак із складовими мистецтва риторики [McCloskey,
1998], методичних технік, елементів філософії та науки. На мою
думку, когнітивний продукт проаналізованих публікацій можна
розглядати як систематизовані практико-методичні дані, інформацію
та міркування, що у своєму розвитку мають тенденцію набувати
статусу прикладних знань, більш ситуативних у сенсі Ф.А. фон
Гайєка [Hayek, 1945], ніж наукових у сенсі Д.М.Кейнса [Keynes,
1938].
Методи, засоби та результати досліджень, що представлені у
розглянутих статтях, не можна вважати науковими, однак і якості за
стандартами практичної мудрості [Aristotle, Porev, 2017b, 2017c] ці
когнітивні результати не набули саме за браком обмеженості базису
пізнання, підтверджень та обґрунтувань. Як відзначає М.Манер
[Mahner, 2007, p. 548], слід відокремлювати не лише науку і
псевдонауку, а й псевдогуманітарне пізнання від парагуманітарного.
Якщо економічне знання, за П.Спікером [Spicker, 2016], значною
мірою може бути віднесено до практичної мудрості фронесис, то має
місце і когнітивний продукт «парафронесис» як незавершена та
недосконала форма, що, однак, у своєму розвитку може
спрямовуватись на набуття статусу якісного знання «як діяти»
оптимально та ефективно навіть в умовах тимчасових
закономірностей і ситуативного контексту.
Обрані для аналізу статті більш стосуються тематики із питань
мікроекономіки, маркетингу та менеджменту, методологічних
аспектів, схем і рекомендацій щодо підвищення ефективності
практичної діяльності. Природно, що ці розділи економічного
пізнання не так спираються на відносно стабільні макроекономічні
закономірності, як залежать від багатозначності людських цілей і
цінностей,
особливостей
рухомого
соціально-економічного
контексту. Наше дослідження не було спрямоване на пошук статей,
що представляють наукові дослідження, схожі на природничі або
математизовані. Тому одержані результати не претендують на
представлення всього широкого спектру різних типів і форм
економічного пізнання. Пошук було спрямовано саме на ті його
складові, де наука межує із методиками, техніками і технологіями,
штучними конструктами та формами діяльності. Ми шукали межі
більш досконалого практико-орієнтованого пізнання та «слабкі»
пара- версії когнітивного продукту і знайшли їх у вітчизняних
економічних публікаціях.
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Те, що значна частина [Porev, 2017b] публікацій вітчизняних
авторів з економічної тематики представляє собою незавершений,
неповний, недостатньо обґрунтований і доведений когнітивний
продукт, безумовно має соціально-економічні, організаційнометодичні причини та нормативно-правове підґрунтя, що повинно
стати предметом вивчення з метою вдосконалення політики і
менеджменту досліджень та прикладних розробок у країні, що
ставить своїми завданнями ефективну інтеграцію у Європейський
науковий і освітній простір [Porev, 2016].
Поняття «наукового інбридингу», яке використовується у
публікації комісії міжнародних експертів [Chang, 2016, p. 39], описує
лише частину когнітивного феномена соціальної паранауки в деяких
країнах «перехідного періоду». Створення знань, обмежених
системою досліджень, у досить відкритій системі повинно природним
чином розмиватись через взаємне проникнення інформації між
різними науковими спільнотами, якщо пізнання дійсно прагне
отримати знання про загальні закони, закономірності та причинні
зв'язки феноменів у світі. Якщо обмежена система знань є достатньо
стабільною, існують підстави для цього, що інколи можуть бути
обумовлені соціально-економічними деформаціями, які впливають на
норми наукового пізнання, як це відбувається в Україні.
Згадуючи наведене М.Піліччі [Pigliucci, 2013], я припускаю, що
може існувати усвідомлювана вченими неповнота досліджень у
певних соціальних умовах. У такій діяльності дослідник може
свідомо обмежувати дослідження, якщо метою є не наукове знання, а
сама стаття як її традиційна форма, і така діяльність може бути
соціально та економічно оптимальною для певної особи. Це можливо,
наприклад, в результаті набору факторів в країні «перехідного
періоду».
Сутність явища паранауки, виявлена нашими дослідженнями у
вітчизняних суспільно-гуманітарних публікаціях, полягає у
відсутності достатньо широкого обґрунтування пізнавальних
положень (визначень, гіпотез, понять тощо), представлених їх
авторами на основи порівняння з аналогами, що існують у світовій
науці. Основними принципами обмежених паранаукових знань є
використання вульгарного конструктивістського підходу, згідно з
яким теорія або концепція створюються на основі особистого або
групового обмеженого досвіду. Таку версію пізнання можна
кваліфікувати як «вузьку» паранауку.
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Важливою причиною відносної стабільності «вузької»
паранауки в наукових установах і вищих навчальних закладах країни
«перехідного періоду» можуть стати існуючі правила менеджменту
досліджень, які, тим не менше, так чи інакше визначені нормативноправовими документами й практикою організації науки та вищої
освіти. Наші дослідження показують, що в Україні часто пріоритет
мають не високі наукові результати у вигляді якісних наукових знань,
а форми їх подання, що призвело до величезного збільшення
«самоцінності» наукових ступенів та академічних звань . Навіть такі
традиційні засоби представлення наукового результату, як наукові
статті, часто оцінюються не за їх змістом, а за формою
опублікування, перетворюючись на продукт «вузької» паранауки.
Який шлях вирішення проблеми соціальної паранауки для
дослідницької політики та менеджменту? Як не дивно, слід просто
повернутися до якості наукових знань як основної цінності пізнання,
до норм, за якими ці знання мають бути максимально
обґрунтованими та доведеними. А наукові дослідження повинні
створювати нові знання як конкурентоспроможні із попередніми,
використовуючи порівняння та критику. Але слід пам'ятати, що
сьогодні, наприклад, в Україні, деякі правила менеджменту
досліджень, соціальні та економічні фактори не є оптимальними для
високих показників досліджень та розробок, і їх слід змінювати.
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РОЗДІЛ 2. Університет і підприємницькі екосистеми
2.1. Підприємницький поворот університетів
Історія, політика, педагогіка, методологія та епістемологія
суспільного явища, яке дослідники називають підприємницьким
поворотом, є складною сукупністю фактів і концепцій, описів
реальних подій і метафор. Цілком зрозуміло, що університет не може
залишатись
осторонь
соціально-економічних
процесів,
що
відбуваються у регіоні і країні, де він знаходиться. Однак університет
є носієм важливого і достатньо консервативного надбання людства,
яким є сукупний суспільний когнітивний продукт, культура і
традиції. Достатньо традиційною є й форма передачі знань вчених
молоді як наступним поколінням фахівців, що обмежена
можливостями мислення і діяльності щодо пізнання. Можна говорити
про те, що університет змінювався одночасно із потребами економіки
та суспільства. Але існує багато прикладів того, як процеси
економічних змін і трансформацій навчально-наукової системи
відбувалися асинхронно, а у країнах на стадіях перехідної економіки
піддавалися різного роду деформаціям. Тому вивчення цих процесів
як у світі, так і в Україні є цікавим і незавершеним. Автор спробує
розглянути міркування фахівців та певні факти за тематикою. Мій
матеріал скоріше представляє собою ескіз подальшого дослідження,
що може бути корисним іншим вченим і не претендує на статус
завершеної теорії чи концепції.
У ситуаціях, що виникають в результаті соціально-економічних
революцій і можуть тривати більше чверті століття, відбуваються
досить радикальні зміни соціокультурного характеру, що мають
досліджуватись
та
усвідомлюватись.
Соціально-економічна
трансформація, що відбувається в Україні, збігається у подіях з
інформатизацією та глобалізацією світу, із зростанням потреб всіх
суспільних практик у надійних знаннях фахівців та мережах
доступної інформації. Однак ні ринкові важелі, ні інформаційнокомунікаційні засоби не призвели до прискореного розвитку
вітчизняної інноваційної системи, а сама вона не стала головною
структурою розвитку економіки у країні. В цих умовах, однак, треба
отримати відповідь на те, як в країні слід розвивати систему науки та
вищої освіти у ринково орієнтованій економіці перехідного періоду,
де інноваційне підприємництво є однією з рушійних сил, але не
отримує достатньої підтримки.
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Університет є не лише педагогічним і дослідницьким
комплексом, а потенційно більш багатофункціональним утворенням,
що має особливу соціально-економічну роль. Він повинен гармонійно
вписуватись у суспільство і економіку регіону та країни, а в наш час бути осередком започаткування інноваційної діяльності та науковотехнологічного
підприємництва,
забезпечувати
когнітивним
продуктом всіх споживачів.
У ринково-орієнтованих соціально-економічних системах, що
стимулюють господарську активність своїх суб'єктів на засадах
конкуренції, для перетворення університетів на активних гравців цих
систем існують два взаємопов'язаних відправних моменти. Перший –
намагання отримати якомога більше фінансування, доходу та
прибутку для забезпечення успішного функціонування та розвитку.
Другий – необхідність конкурувати з іншими університетами та
навчально-науковими структурами за фінансові ресурси, а тому й за
залучення людей до навчання, а також одержання коштів від
промисловості й підприємництва на дослідження та розробки.
Традиційними
складовими
діяльності
університету
з
найдавніших часів були навчання та дослідження, які відбувалися у
межах загального розвитку культури [Newman, 1887]. Поява
концепції дослідницького університету [Altbach, 2011; Porev, 2012]
визначила зростаючу важливість досліджень у діяльності вищих
навчальних закладів, проте можна було говорити про два аспекти
«наукової революції». Перший аспект полягав у тому, що
університет, будучи центром культури і пізнання, повинен набути
свого статусу, поглиблюючи загальні знання про природу,
суспільство та мислення як основу існування та розвитку людини у
світі. Другий стосувався претензій людства на використання процесів
природи задля власного блага, створення технічних засобів і
технологій, коли наукове знання стає основою не тільки нової
культури, а й світу штучних речей. Однак дедалі з'ясовувалось, що
університет повинен виконувати більш широку «третю місію», не
просто готувати фахівців та утворювати наукове знання, а й сприяти
формуванню інноваційних та підприємницьких структур в регіонах,
слугувати центром інновацій та обміну знаннями.
В сучасному світі все більше зростають потреби у забезпеченні
всіх галузей економіки та суспільства фахівцями, як здатні
вирішувати завдання створення і реалізації товарів та послуг на
засадах підприємництва. Проблеми підприємницької підготовки
студентів, які здатні ефективно працювати в сучасній економіці,
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актуальні як для розвинених країн світу [European Commission, 2012],
так і для країн із економіками перехідного періоду. Окрім цього,
суспільство та економіка все більше потребує отримання
когнітивного продукту досліджень та розробок університетів, і не
просто якісного та конкурентоздатного, а й адаптованого до
конкретних використань, зокрема підприємницькими структурами.
Ліга європейських дослідницьких університетів (LERU)
визначає як місію університетів не лише освіту та наукові результати,
а й широкий суспільний вплив, зокрема й щодо участі у розвитку
підприємництва. Відповідно до документу LERU [LERU, 2017: p. 13]
існують дві сучасні позиції щодо ролі підприємництва як рушійної
сили для розвитку університетів. Перша позиція, висловлена віцеканцлером Кембриджського університету, полягає у наступному:
якщо університети стануть відділенням досліджень і розвитку великої
промисловості і це перетвориться на головну мету, то специфічний
внесок університету буде втрачено (Borysiewicz: 2012). Друга позиція
була представлена Г.Іцковіцем, Б. Кларком [Сlarck, 2004], А. Гібб
[Gibb, 1993] та іншими, згідно з якими підприємництво має важливе
значення для університетів у сучасній економіці, для впливу на
суспільство, для виживання та розвитку.
Як зазначають Б. Рао та Б. Маллот [Rao, 2016], традиційно
критики стверджують, що занадто велика комерційна орієнтація
загрожує університету як незалежному виробнику знань. Проте,
більшість емпіричних досліджень показують, що підприємницька
діяльність в університетах пов'язана із високою продуктивністю
досліджень та розробок, а це зміцнює, а не руйнує освіту та
дослідження.
Тривалий час у минулому діяльність університетів спиралася на
власні потреби держав, часто - на їх фінансування. Ні модель
університету Д.Ньюмена [Newman, 1887], ні концепція дослідницьких
університетів В. фон Гумбольдта
[von Humboldt, 1810] не
орієнтували ці заклади на те, щоб бути суб'єктом в економіці. Однак
це суттєво обмежувало можливості розвитку закладів. Плата за
навчання виступає достатньо обмеженим джерелом фінансування
університету, а базові (фундаментальні) дослідження для пізнання як
такого були віддалені від потреб безпосереднього використання
навіть тоді, коли проголошувались основою науково-технологічного
розвитку [Bush, 1945; Porev, 2012].
Суттєвим кроком на шляху економічного розвитку університетів
США свого часу стала орієнтація діяльності дослідницьких груп
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провідних
університетів
на
потреби
промисловості
та
підприємництва, що була підтримана нормативно-правовими
документами та інноваційною активністю промисловості [Etzkowitz,
2002]. Однак існує різниця між використанням результатів
досліджень та розробок університетів державними і приватними
компаніями та створенням фірм на базі дослідницьких груп
університету. Саме останнє вважається складовою перетворення
дослідницького університету на підприємницький. Чи завжди в
такому випадку можна говорити про те, що відбувається
підприємницький поворот [Porev, 2017] університету?
Г. Іцковіц [Etzkowitz, 2002: р. 12] зазначає, що університет в
суспільстві переживає революційну трансформацію, подібну до того,
що відбувалося, коли університет об'єднав дослідження і навчання.
Друга академічна революція, на його думку, полягала у перетворенні
результатів досліджень у лабораторіях на товари, тому що у цих
умовах університети та дослідники виступають як підприємці.
У епоху техніко-технологічної революції формуються технічні
інститути галузей промисловості та політехнічні університети, які
вирішують проблеми підготовки майбутніх інженерів та створення
науково-технічних розробок.
У процесах, що знаходяться на межі індустріалізації та так
званих суспільств знань, новим аспектом діяльності дослідницького
університету є його перетворення на підприємницький у сенсі
створення навколо нього малих та середніх фірм на основі
дослідницьких груп закладу [Etzkowitz, 2003]. Цей факт, вважає
Іцковіц, став поворотним моментом у формуванні так званої «третьої
місії» університету. Якщо класичні університети реалізують свою
третю місію як культурні центри у суспільстві, то політехнічні
університети стають джерелом знань не тільки для інноваційної
економіки та промисловості, а й для малого та середнього
підприємництва.
Проте процес створення малого інноваційного підприємництва
вимагає від політехнічних університетів не лише відомих, а й нових
підходів у галузі освіти, навчання та підготовки майбутніх
підприємців. Сьогодні для університетів США ці процеси набули
більшої зрілості, ніж у європейських країнах. В останніх протягом
двох десятиліть освітній процес реформується у напрямку потреб
тренінгу окремих підприємців та малих фірм. В Україні вирішення
цих питань не стало системним і практично не підтримується
державними структурами.
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Університет - це інституція, що функціонує в досить
консервативних галузях вищої освіти та науки. Оскільки університети
є одним із центрів світової культури та людського досвіду, який
зберігає їх у формі когнітивного продукту, консерватизм цих закладів
є певною мірою корисним чинником збереження цієї спадщини. Рух
університетів у вимірі пізнання та навчання відбувається у певному
соціально-економічному середовищі і спільнота закладу не може не
шукати відповіді на виклики, що постають перед людством. Серед
цих викликів є й такі, що стосуються існування та діяльності самого
університету, на які його спільнота повинна шукати обґрунтовані
відповіді. За словами Б. Кларка [Сlark, 2004: p. 1]:
«Впродовж останньої чверті ХХ століття університети у всьому світі
опинилися під тиском, щоб змінити спосіб їхнього функціонування.
Успішні університети поступово визнавали, що їм доводиться відповідати
на поширення нових вимог уряду, промисловості та суспільних груп,
одночасно підтримуючи та вдосконалюючи свої традиційні галузі
досліджень, викладання та навчання студентів, які з кожним роком
ускладнювалися. Незалежно від їхньої спадщини чи індивідуального
традиційного характеру, темп змін обумовив більш гнучку та адаптовану
позицію» .

У наших попередніх роботах показано [Porev, 2012, 2016], що
формування дослідницької місії університету, починаючи з ідей В.
фон Гумбольдта, являє собою нову філософію університетської
освіти, центральним аспектом якої стала залежність від власних
досліджень та участі фахівців із усіх предметів як у науковонавчальному процесі, так і у створенні знань для більш широкого
використання у суспільстві.
У наших дослідженнях було розглянуто концепцію Г. Іцковіца
[Etzkowitz, 2003] щодо формування структур науково-технологічного
підприємництва «при» і «навколо» дослідницького університету на
основі перетворення дослідницьких груп на фірми. Однак було
показано [Porev, 2016], що далеко не завжди використання
напрацювань вчених університету для створення власного бізнесу
призводить до успіху. При цьому, ефективність такого процесу
значною мірою залежить не лише від особистих якостей вченихпідприємців, а й від інноваційного середовища та інших контекстів
функціонування новостворюваних фірм у соціально-економічних
системах. Також у наших висновках було обґрунтовано й те, що
деформації традиційних компонентів місії університету в країнах з
перехідною економікою в умовах її стагнації може суттєво змінювати
характер діяльності університету та його результати: освіта,
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дослідження та складові суспільного впливу постають у
«послаблених версіях».
Цікавими є думки українського фахівця та організатора вищої
освіти О.О. Романовського щодо передумов підприємницької вищої
освіти [Romanovskyi, 2015], серед яких:
- постійні економічні кризи і недостатні бюджетні асигнування;
- вища освіта більше не розглядається державами та урядами
багатьох країн як необхідне благо;
- надання громадянам деяких економічно розвинених країн
практично безкоштовної освіти з можливістю ще й отримувати
стипендію веде до небажання багатьох студентів швидко
завершувати навчання у ВНЗ,
- проблема – «за які (або за чиї) кошти надавати вищу освіту» –
переходить з площини морально-етичної (або політичної) у
винятково економічну.
Він також вважає, що «Підприємницькі ВНЗ, як правило, не
мають великої кількості підприємців у своєму складі» … «Головним
підприємцем повинен бути ректор/президент (бажано – проректори/
віце-президенти)».
Як відзначають М.Квієк, М.Карной і Д. Ротен [Kwiek, 2013;
Carnoy, 2002], в середині минулого сторіччя порівняльна освіта
зосереджувалася головним чином на філософському та культурному
походженнях освітніх систем, але пізніше вплив економічного та
соціального контексту все більше ставав актуальним. Сьогодні явище
глобалізації призводить не тільки до змін університетської освіти, а й
до її переосмислення.
За Д. Кірбі [Kirby, 2007], починаючи з 1980-х років, а у
Сполучених Штатах і раніше, уряди в усьому світі розглядали освіту
в сфері підприємництва як допомогу у створенні корпоративної
культури, більш підприємливої робочої сили, нових підприємств,
однак немає єдиного погляду на підприємницьку освіту. Остання
вимагає виходу за межі традиційного педагогічного процесу навчання
студентів про підприємництво. Скоріше за все, треба розвивати у
студентів складові та поведінку підприємливої або підприємницької
людини. Це можна зробити лише змінюючи зміст і процес навчання,
а також, можливо, навіть місце навчання, виводячи його з класу в
«реальний світ».
А.Гук і Д.Гільбер [Huq, 2017] вважають, що на онтологічному та
теоретичному рівнях не існує єдиного підходу до того, чого повинна
досягти підприємницька освіта. Аналіз у сфері підприємницької
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освіти підкреслює, що розуміння підприємництва, підвищення
кваліфікації працівників та заохочення випускників до створення
підприємств є різними результатами навчання підприємництву.
Важливо, що системи освіти та навчання повинні забезпечувати
не тільки сучасні компетенції, а й щось більш глобальне для окремих
людей та суспільства. Як зазначає М. Пескару [Pescaru, 2013],
суспільство потребує в першу чергу гармонійних людей із точки зору
психології та моралі. Університет обслуговує не тільки сучасне
суспільство, а й повинен охоплювати передбачуване майбутнє,
слугувати більш стійким цінностям.
А. Гроен із співавторами [Groen, 2006] доводить, що концепція
тренування різноманітності в технологічному підприємництві є
типовим прикладом діалогу, за яким технологічне підприємництво
має відбуватися під час підготовки спеціалістів технічних
університетів у рамках спеціальних курсів для магістрів із бізнесадміністрування тощо. Зв'язок між бізнесом і технікою та
технологіями є таким, що майбутня діяльність не може формуватися
виключно на основі технологічного ноу-хау та доповнюватися
маркетинговими функціями. Методика навчання підприємництву має
створювати підприємницький дух, навчити майбутніх підприємців
можливості шукати бізнес-можливості.
На наш погляд, так само, як підприємницька підготовка має
стати загальною у сучасному світі та в окремих університетах, вона
повинна ґрунтуватися на людських цінностях та сприяти їх розвитку
в конкретних економічних умовах.
Як зазначається у роботі [Potter, 2008], отримання вигод для
суспільства та самих університетів вимагає переходу до більш
підприємницького бачення, яке найкраще підходить для сучасної
економіки та суспільства, тоді як не завжди зрозуміло, які конкретні
та заздалегідь визначені форми підприємницької освіти мають бути
введено університетом в певних умовах, зокрема в різних країнах із
різним підходом до освіти.
Розробка інтегрованих та інтегративних навчальних програм з
підприємництва є складним завданням для традиційного процесу
вищої освіти. Реалізація ідей інтегративного навчання за С.Метісон і
М.Фрімен [Mathison, 1997] - це участь студентів у формуванні
сукупності освітніх знань про підприємництво. На думку Дж.Кікул і
А.Файоля [Kickul, 2007: с. 7], в інтегративних підходах до навчання
роль вчителя полягає в тому, що виступати посередником,
інструктором, тренером у процесі навчання. Викладач створює
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середовище, що дозволяє студентам застосовувати попередні
теоретичні знання, розвивати прихильність до дії та переживати
особисту діяльність, успіх або невдачу щодо отриманих результатів.
Інший підхід до студентського підприємництва - це інтенсивна
програма наставництва [Kickul, 2007: p. 9]. Створюючи альянси та
ділові стосунки з іншими підприємцями, професіоналами бізнесу,
випускниками та інвесторами, студенти отримують особисту
інформацію, розробляють концепції та формулюють нові ідеї.
Трейн із співавторами [Thrane, 2016] відзначає, що галузь
підприємництва була надмірно плюралістичною та фрагментованою
без будь-якої конкретної теоретичної основи, загальних визначень та
методів, що стало одним з чинників суміші методів і засобів
підприємницької освіти. З точки зору політики, підприємницька
освіта традиційно розглядається із позицій ідеї про те, що вищі
навчальні заклади можуть випускати «сировину», необхідну для
інновацій та економічного зростання.
М. Елвес та співавтори [Alves, 2010] зазначають, що
вдосконалення процесу навчання підприємництва призвело до
значних змін у діяльності лектора як педагога, тренера та наставника,
до необхідності започаткування стратегії «навчання через дії» та
«навчання через взаємодію», що суттєво відрізняється від звичайних
лекцій.
Г. Іцковіц [Etzkowitz, 2003] розглядає питання формування
підприємницьких
університетів
на
основі
перетворення
дослідницьких груп спочатку на квазі-фірми, а потім на невеликі
науково-технічні фірми. Першою фазою підприємницької науки
Іцковіц вважає перехід до внутрішньої організації досліджень,
відповідно до якої дослідницькі групи працюють як «квазі-фірми»
[Etzkowitz, 2003: p. 119]. Другу фазу він пов'язує із перетворенням
результатів на економічні товари, тобто капіталізацію знань («the
capitalization of knowledge»). Можна погодитися із Іцковіцем
[Etzkowitz, 2003, p.112], що університет є природним інкубатором,
який може забезпечити підтримку як викладацького складу,
дослідників та студентів для створення власного бізнесу, так і для
початківців фірм. На нашу думку, слід зазначити, що протягом
деякого часу дослідницька група може існувати паралельно зі
створеними відділеннями.
Університети є одним з найважливіших елементів так званих
економік та суспільств знань. Н.Кліт і Я.Бантінг [Cloete, 2013]
показали, що в економіці та суспільстві знань університети є єдиними
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спеціалізованими установами, головним завданням яких є як
виробництво, так і відтворення та поширення знань, включаючи
освіту наступного покоління. Як зазначає М. Kвієк [Kwiek, 2013, p.
258], при переході до суспільств та економік знань роль університетів
є критичною. Однак знання як сутність, що визначається головним
аспектом, інструментом або складовою соціально-економічної
системи, повинне відповідати певним якостям, зокрема відповідати
критеріям товару чи суспільного блага. На мій погляд, знання, що
характеризується таким чином, суттєво виходить за межі класичних
уявлень епістемології, а тому ситуація навколо знань як
системоутворюючої сутності потребує уточнень.
Більш несуперечливо визначеними є поняття інноваційних
систем і, в останніх дослідженнях, інноваційних екосистем, стосовно
участі у яких університетів існує багато ґрунтовних напрацювань,
зокрема й в Україні [Fedulova, 2009]. Як зазначає Б.-А. Лундвалл із
співавторами [Lundvall, 2002: p. 225], інноваційні системи працюють
шляхом впровадження знань у економіку та суспільство в цілому. Це
вимагає активної підготовки людей та організацій, залучених до
процесів інновацій різних типів.
Вивчаючи проблеми розвитку європейських університетів, М.
Квієк зазначає, що вища освіта та інноваційні системи знаходяться на
основі національних соціальних та економічних умов. Університети
належать до національних установ, фінансуються через національні
податки, співпрацюють з регіональними компаніями та випускають
студентів із навичками, необхідними для національних економік.
«Національний контекст є як тягарем, так і викликом для вищої
освіти та інноваційних систем» [Kwiek, 2013: с. 249].
А.Поручник і І.Брикова [Poruchnyk, 2006, с.144] пропонують
наступне визначення регіональної інноваційної системи:
«РІС — це сукупність приватних фірм, державних компаній,
громадських організацій, органів влади та центрів створення нових знань і
їх подальшої дифузії (таких, як університети, дослідницькі інститути,
експериментальні лабораторії, агенції інноваційного розвитку тощо), які
поєднані між собою специфічними партнерськими взаємовідносинами, що
сприяють інтенсифікації інноваційної діяльності та, як наслідок,
підвищенню рівня конкурентоспроможності регіону. Крім того, варто
підкреслити необхідність створення ефективного механізму фінансування
та наступної комерціалізації досліджень і розробок, наприклад, через
систему регіональних венчурних фондів».

Якщо змістом інноваційних систем є ефективне створення та
реалізація нових товарів та послуг, а у цій діяльності провідну роль
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відіграють, у першу чергу, потужні великі фірми, завдання
університетів у цьому контексті полягає у підготовці для цього
фахівців та напрацювання науково-технологічних результатів, що
можуть бути використані великим бізнесом. Дещо інші аспекти
університетської освіти та досліджень виходять на перший план, коли
йдеться про мале та мікро-підприємництво, що є центральним
суб'єктом підприємницьких екосистем і бізнес-екосистем, ідеї та
концепції яких з'явились на порядку денному економіки у зв'язку із
постановкою питань про формування швидкозростаючих фірм, і не
лише інноваційної спрямованості.
Наведене підтверджується у міркуваннях Б.-А. Лундвалла із
співавторами. Вважається, що центральну роль у національних та
регіональних інноваційних системах відіграють великі потужні фірми
[Lundvall, 2002], але у галузях створення та реалізації товарів і послуг
все більше потрібні малі та середні фірми, які є більш гнучкими та
чутливими до потреб суспільства і ринку. Тому політехнічні
університети стають дедалі більше постачальниками персоналу та
знань не лише для великих компаній, а й для малих фірм, що постає
як розширення їх «третьої місії».
За словами Д.Ф.Мура:
«В бізнес-екосистемі компанії об'єднують свої можливості навколо
інновації: вони працюють спільно та конкурують, щоб підтримувати нові
продукти, задовольняти потреби клієнтів, і в кінцевому підсумку включати
наступний раунд інновацій .... Кожна бізнес-екосистема розвивається у
чотирьох різних етапах: народження, розширення, лідерство та
самооновлення - або, якщо не самооновлення, - то смерть. Насправді,
звичайно, еволюційні стадії розмиваються, і управлінські завдання однієї
стадії часто виникають в іншому » [Moore, 1993: с.76].

К. Мейсон і Р. Браун [Mason, 2014] зазначають, що університети
відіграють важливу роль у підприємницьких екосистемах, але не таку
важливу, як багато хто вважає. На їх переконання, головним внеском
університету є його студенти, які створюють нові ідеї та підвищують
інтелектуальні здібності громади. Підприємницькі екосистеми
зазвичай зустрічаються в місцях, де вже існує добре відома база
знань, на якій працює велика кількість вчених та інженерів. Ця база
складається із дослідницьких університетів, державних науководослідних лабораторій та корпоративних дослідницьких лабораторій,
і їх дослідження породжують наукові відкриття, технічні досягнення
та вдосконалення знань, які є основою для створення нового бізнесу.
Природно, що вони включають талановитих людей - відомих вчених,
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обдарованих студентів, амбітних дослідників та інженерів, які
можуть стати майбутніми підприємцями.
Підприємницький поворот починається тоді, коли зовнішні
економічні впливи тиснуть на університет, і він не має можливості
відокремитись від них у «башті із слонової кістки». Однак Б. Кларк
вказує [2004], що зміна вимагає волі організаторів університету та
викладацького складу, і це має бути втілено в конкретних діях.
Здається, першою і очевидною може бути спроба перетворити
освітню функцію на підприємницькій основі, але існують
заперечення з боку соціокультурних та економічних факторів.
На відміну від широких потреб економіки та виробництва у
фахівцях із набутими знаннями технічних і технологічних
спеціальностей, а також потребами у особах із підприємницькою
компетенцією, глибоке усвідомлення культурних цінностей є
необхідним для всіх, але ця тематика залишається елітарною.
Культура та справжні людські цінності не можуть бути нав'язані, їх
важко вимірювати. Можна сказати, що культура «в цілому» та
культура підприємництва мають певні загальні аспекти. Проте
незрозуміло, чи втрачається загальне усвідомлення культури при
заміні частини загальнокультурної підготовки складовою навчання
підприємництву.
У дослідженнях Б.Кларка та інших фахівців констатується, що
індивідуальна
соціокультурна
підготовка
студентів
дуже
опосередковано пов'язана з організаційними та економічними
змінами у формах та методах діяльності університету, його
факультетів і кафедр. На кожному кроці підприємницької
трансформації університетів, навіть на рівні принципів, існує певна
невизначеність. За Б. Кларком [2004: p. 1]: «Університети повинні
розвивати гнучкі можливості, які дозволяють їм об'єднувати нове та
старе». Однак: «Підприємництво в університетах не повинно
розглядатися як синонім комерціалізації» [2004: с. 174].
Одним із важливих аспектів, що стосується діяльності
університетів у суспільстві, є те, що ці заклади формують культуру
середовища, у яке вони постачають її носіїв – молодих фахівців, а
також передають знання іншими доступними шляхами.
За словами М. Kвієка [Kwiek, 2013: p. 328]:
«Підприємницька культура є вирішальним компонентом для
підприємницьких перетворень, ... в дослідженні підприємництва в
широкому сенсі - не лише в сенсі «академічного підприємництва» - роль
«підприємницької культури» або «позитивного клімату підприємництва»
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має вирішальне значення поряд з двома іншими важливими факторами сприятливими регуляторними умовами та добре розробленими
державними програмами».

Також Kвієк наголошує [Kwiek, 2013: p. 330]:
«Ця нова культура підприємництва, як правило, супроводжується
сильним регіональним виміром, який стає таким же важливим, як
традиційні навчальні та дослідницькі виміри і стає частиною
різноманітних так званих третіх місій університету».

Х. Голдштейн [Goldstein, 2010] відзначає, що за останні
десятиліття для багатьох дослідницьких університетів США
регіональний бізнес та економічний розвиток стали однією із
основних місій окрім навчання та досліджень. І цей
«підприємницький поворот», на думку критиків, призводить до
конфліктів із традиційними економічними нормами та системами
винагород. Одним із дискусійних аспектів є те, чи призведе
підприємницький поворот до ерозії норм «відкритої науки».
Підкреслюється [Goldstein, 2013, р. 2], що «підприємницький
поворот» має багато облич, зокрема й таких, що роблять університет
більш конкурентним, однак плата за це може стосуватись певних
норм, зокрема щодо відкритого наукового обміну:
«The ‗entrepreneurial turn‘ of universities has a number of faces.
Universities are now widely perceived, and expected, to be important assets and
actors in helping regions become and remain competitive in the globalized,
knowledge-based economy» … «one of the most oft-discussed potential impacts
of the entrepreneurial turn is whether it has lead to an erosion of the norms of
open science» [Goldstein, 2013, р. 5].
Як зазначає Г.Іцковіц [Etzkowitz, 1998, p. 827], трансфер

технологій між університетом і промисловістю має місце у різних
формах, серед яких він визначає наступні три: продукція походить з
університету, але створюється наявною фірмою; університетське
знання покращує продукцію фірми; університет є джерелом продукції
та академічний винахідник безпосередньо бере участь у її
комерціалізації через створення нової компанії.
Дослідниками підкреслюється ефективність підходу, за яким
працівник
університету
безпосередньо
бере
участь
у
підприємницькому впровадженні власних знань на фірмі. За
Р.Стернбергом
[Sternberg,
2014],
важливим
індикатором
соціокультурних змін, які визначаються як «підприємницький
поворот», є зростаюче значення старт-апів, що засновуються
нинішніми чи колишніми викладачами та студентами. При цьому
університети виступають як провідник знань, що передаються у
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економіку через патенти, наукові публікації або безпосередньо через
участь учених у підприємництві. Автор підтримує традиційне для
менеджменту знань ствердження, що у першому випадку
використовується так зване «кодоване знання» (codified knowledge), а
у другому «приховане» (tacit knowledge). Він підкреслює, що
найбільш ефективною формою трансферу знань є їх передача «через
людей». Працівник університету бере створене ним знання і
використовує його у існуючій або створеній ним фірмі.
R.Sternberg [2014, p. 138]: «The most efficient form of knowledge
transfer from research to business is via people. In this case, the transfer of
knowledge between the ―transmitter‖ and the recipient cannot be hindered by
any other person or institution. In the case of staffing transfers, the academic
takes the knowledge generated at the university with him/her—either into
dependent employment at an existing company or by launching a company of
his/her own».

Підприємницький
поворот
«має
глибоке
коріння
в
університетах» [Nelles, 2010, p. 163], і державна політика, що цей
поворот стимулює, реалізується на інституційному рівні.
К. Вілсон вважає [Wilson, 2008], що доцільно розуміти поняття
підприємництва як «пошук можливостей за межами ресурсів, які ви
зараз контролюєте». Якщо американські університети відіграють
ключову роль у підприємницьких екосистемах, Європа все ще
відстає, але ситуація змінюється щодо більш активної ролі
університетів. Зокрема, це стосується технічних та природничих
університетів.
У багатьох дослідженнях зазначається, що у межах своєї
«третьої місії» для комерціалізації досліджень та зростання місцевої
економіки університетам було відведено центральну роль у
регіональних інноваційних системах. Особливо це стосується
потужних дослідницьких університетів у США [Altbach, 2011;
Etzkowitz, 2002]. Важливим припущенням, що лежить в основі
більшості регіональних інноваційних програм, є те, що університети
повинні відігравати ключову роль у забезпеченні людських ресурсів
та знаннєво-інформаційної діяльності підприємництва. Однак слід
зазначити, що роль університетів у регіональних інноваційних
системах та підприємницьких екосистемах [Kwiek, 2013; Brown, 2016;
Mason, 2014] оцінюється дещо по-різному.
Слід зазначити, що основними і традиційними для значної
частини університетів в Україні залишаються освіта та дослідження.
Останні часто кваліфікуються як базові (фундаментальні) та
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прикладні, а основним їх використанням залишається навчальний
процес у самому закладі. Прикладні розробки у межах традиційного
підходу мають характер не інновацій і новітніх технологій, а
методичних напрацювань для навчальних курсів [Porev, 2016].
За даними закордонних і наших досліджень [Altbach & Salmi,
2011; Etzkowitz, 2002; Porev, 2012, 2016, 2017, 2018], місія
університетів, зокрема політехнічних і технологічних, у сучасному
просторі знань економіки й суспільства, а також боротьба за ресурси
національних та регіональних інноваційних систем на основі
підвищення ефективності підприємництва визначає вимоги щодо
активної участі університетів у інноваційних змаганнях. Поворот у
бік підприємництва стосується не лише приватних, а й державних
університетів, і має здійснюватись як у внутрішньому аспекті
впровадження нового державного менеджменту, так і у орієнтації
університетів на зовнішній результат щодо підготовки підприємців та
їх участі у передачі технологій та обміну знаннями.
На нашу думку, в університетській освіті в напрямку підготовки
підприємців повинні відбутись зміни, які можна охарактеризувати як
перехід кількісних характеристик освітнього процесу в якісні.
Підготовка підприємців має розглядатись не як просто одна із
професійних, а як загальна. Відповідно до нової концепції вищої
освіти всі спеціальності та спеціалізації повинні готувати підприємців
для різних сфер економіки та суспільства. Завдання загального
підприємницького навчання разом із цілеспрямованою підготовкою
майбутніх підприємців створюватиме нову якість навчального
процесу в університеті, що можна розглядати як підприємницький
поворот [Porev, 2017].
Для класичного університету та його більш обмежених версій,
таких як педагогічні, економічні та культурно-мистецькі заклади, ці
зміни можна розглядати як обмежений фактор реструктуризації.
Випускники цих університетів будуть працювати в значній мірі в
соціально-гуманітарних сферах, у державному управлінні та в
установах. Останнє, звичайно, також стосується випускників
політехнічних і технологічних університетів, але більша їх частина
повинна бути орієнтована на роботу в реальному секторі економіки
та володіти як менеджментом, так і маркетингом товарного
виробництва великих корпорацій та вміннями щодо інноваційної
підприємницької діяльності малих і середніх фірм, зокрема із
технічних та технологічних напрямків.
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Науково-технічна діяльність дослідницьких і розробницьких
груп [Porev, 2016] технічних університетів, «друга місія» закладів, в
сучасній економіці повинна зосереджуватися на співпраці із
замовниками нових розробок та технологій, що є предметом
підприємництва.
Домінування
аспектів
інноваційного
підприємництва як цілей та завдань «третьої місії» політехнічних та
технологічних університетів, їх участі у формуванні та діяльності
регіональних інноваційних систем та підприємницьких екосистем
виглядає цілком природно у сучасній економіці, зокрема й у країнах
«перехідного періоду».
Довгий час основна освітня функція цих вищих навчальних
закладів відігравала досить нейтральну загальну роль у підготовці
інженерів, науковців та менеджерів різних рівнів. Однак, якщо
виховання, викладання та навчання підприємців стають завданням
усіх спеціальностей та відділів університету, одне з головних завдань
– орієнтація закладів на всебічне «постачання» новаторів-підприємців
у сфері економіки та виробництва .
Університет, будучи закладом, що створює підприємницькі
компетенції, експериментальні розробки та технології для бізнесу,
бере участь у створенні малих інноваційних фірм, стає
дослідницьким центром та «модератором» культури підприємницької
екосистеми. Йдеться вже не про діяльність щодо отримання
прибутку, а про інші довгострокові цілі та завдання максимізації
використання творчості, енергії та таланту молоді, створення як
матеріальних, так і духовних цінностей. Якщо університет
виявляється не лише постачальником кадрів і технологій для
інноваційної системи, а й бере на себе певну роль у створенні
підприємницької культури (хоча вона й залишається значною мірою
питанням
самого
підприємництва),
сприяє
створенню
підприємницьких знань та їх поширенню, такий університет
фактично бере участь й у формуванні пізнавальних і моральних
стандартів підприємницьких екосистем, загальних основ цієї
діяльності.
Аналіз закордонних досліджень [Brown, 2016; Mason, 2014] та
вітчизняного досвіду [Porev, 2012, 2016] доводить, що політехнічні й
технологічні університети далеко не завжди достатньо повно
відіграють роль центрів знань та креативності у підприємницьких
екосистемах, а їх формування є для цих закладів складною
проблемою. Зокрема у країнах, що знаходяться на стадіях
становлення
соціально-економічних
систем,
навчальна
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підприємницька підготовка може бути розвинутою, тоді як
формуванню підприємницьких екосистем за участю університетів
заважатимуть нормативно-правові, фінансові та організаційні
чинники. На соціокультурному рівні це може свідчити про наявність
проблеми цільових та ціннісних установок у суспільстві, коли
креативність, результативність та досконалість знань та навчання
поступаються місцем отриманню матеріальних благ економічно
псевдо-оптимальним, але етично негативним шляхом. Наприклад, це
стосується гонитви за формальним отриманням дипломів, наукових
ступенів та вчених звань [Porev, 2016, 2018а].
Як відзначає І.Е.Новікова із співавторами [Novikova, 2018, p.
229], політика європейської інтеграції в освітній та науковій сферах
України супроводжується інституційними змінами. Відбуваються
також зміни стосовно відношення до освіти та науки, визначення їх
ролі для держави, бізнесу та особистості, посилення інтеграційного
руху, що може стати каталізаторами трансформації вітчизняних
університетів у напрямі підприємництва. Проте, на думку авторів,
зміни у провідних українських університетах характеризуються
певною невідповідністю, ризиками та прорахунками. Автори
сподіваються, що інтеграція у європейську систему передачі знань
разом із підвищенням комерційної привабливості результатів
вітчизняних університетів сприятиме успіху в економіці.
Цілком зрозуміло, що техніко-технологічне інноваційне
підприємництво як форма зовнішньої діяльності та внутрішнє
завдання підготовки фахівців є природним продовженням розвитку
університетів, у тому числі - політехнічних та технологічних, у
сучасних
економіках,
зокрема
в
Україні.
Володіння
компетентностями із технічних спеціальностей разом з належним
підприємницьким навчанням повинні сприяти працевлаштуванню та
продуктивному використанню випускників, зокрема в межах країни.
Отже, концепція перетворення вітчизняних вищих навчальних
закладів на основі підприємницького повороту повинна забезпечити
універсальне підприємницьке навчання студентів. Загальне
ознайомлення з підприємництвом в перші роки навчання в
університеті може бути корисним для всіх, тоді як цілеспрямована
підприємницька підготовка на старших курсах має базуватися
виключно на інтересах студентів та їх вільному виборі.
Важливим філософським аспектом підприємницького руху
університетів, зокрема, політехнічних і технологічних, має стати нове
розуміння соціально корисного технологічного інноваційного
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підприємництва як творчої рушійної сили суспільства, в якому
комерційний успіх необхідний, але далеко не єдиний компонент
цілей та цінностей. У цьому сенсі підприємницька культура в епоху
суспільства інформації та знань повинна розглядатися як сукупність
норм і ставлення до формування підприємницьких екосистем у їх
широкому розумінні як середовищ формування підприємництва, але
не як заперечення загальних, традиційних цінностей, як їх
розширення на принципах творчості і відповідальності.
Природно, для того, щоб доповнити навчальний процес
продуктивною та корисною підприємницькою освітою, навчанням і
учінням, щось потрібно вилучити з навчального плану. Проте втрата
доступу до фундаментальних знань людства у сфері культури та
людських цінностей, а також основи науки навряд чи буде корисною.
Скоріше, варто позбутися від проявів підходу, за яким іноді
викладається не те, що найбільш корисно для майбутніх випускників
та суспільства, а краще відповідає педагогічному досвіду викладачів.
На нашу думку, ми повинні очікувати від вітчизняних
університетів змін щодо запобігання формальному отриманню
дипломів про вищу освіту, наукових ступенів та вчених звань, які не
підтверджені якістю знань, інтелектуальним розвитком та
культурними цінностями. На жаль, можна сказати, що сьогоднішні
показники формальної освіти в країні дещо не відповідають реаліям
соціокультурного та інноваційного розвитку.
Треба говорити про те, що приєднання університетів до
підприємницької культури, нові методи та форми трансформації
інформації та знань, проблеми глобалізації та європейської інтеграції
повинні відображатися не на заміні традиційних людських цінностей,
а на їх розвитку та впровадженні в нових соціально-економічних
навколишнє середовище. Університет повинен залишатись
соціокультурним центром освіти і науки, але його необхідно
покращити, використовуючи існуючі економічні інструменти для
підприємницької творчості продуктивних сил та соціальних відносин,
з тим щоб отримати все більш потужний позитивний соціальний
вплив.
Яким є процес доопрацювання та використання результатів
R&D у мікро-, малих і середніх підприємствах (MSME) паралельно із
дослідницькими групами університетів?
Сьогодні можна говорити про три основних підходи [Porev,
2018b, 2018c] щодо проведення R&D, результати яких призначені для
використання MSME.
120

Перший здійснюється відповідно до традиційної концепції
функціонування інноваційних систем [Lundvall, 2002] і полягає у
виконанні R&D дослідницькими групами університетів і наукових
установ і передачі їх результатів до MSME на договірних засадах.
При цьому розмежовуються ролі сторін договору: дослідницька група
в особі університету є виконавцем R&D, дослідником, а фірма –
замовником. Із точки зору методології та менеджменту, у цьому
випадку R&D цілком відповідають традиційному інноваційному
ланцюгу прикладних досліджень і розробок, трансферу технологій і
подальшому ринковому освоєнню результатів.
Другий підхід розглянуто у роботах Г.Іцковіца [Etzkowitz, 2003],
багатьох закордонних та окремих вітчизняних авторів [Porev, 2012,
2018b, 2018c]. Він полягає у тому, що дослідницька група
університету виконує R&D і на певному етапі започатковує
мікропідприємство, що продовжує ринкове освоєння власних
науково-технологічних результатів. Тобто, суттєва відмінність
другого підходу від першого полягає у тім, що не дві різні групи осіб
– вчені університету і працівники фірми – виконують різні складові
інноваційного процесу, а це здійснює одна й та сама група вчених, що
перетворюються на підприємців. При цьому складний етап трансферу
результатів R&D фактично замінюється зміною форм діяльності
дослідників, що є основними носіями знань. Концепція Г.Іцковіца
передбачає формування квазі-фірми [Etzkowitz, 2003] у межах
університету, його тісну співпрацю із новостворюваною фірмою,
коли вона стає самостійною. Однією із особливостей реалізації
підходу є те, що у випадку успішної діяльності останньої вчені
університету практично повністю переходять від навчально-наукової
до інноваційної підприємницької діяльності.
У даному підході трансфер результатів R&D від вченого до
підприємця замінюється на перетворення самої діяльності, зміну
цілей і цінностей. Для відповідної особи навчальна, методична і
дослідницька діяльність замінюються виробничою та комерційною,
однак ця особа вже має необхідні знання та компетентності для
продовження й R&D. Можна говорити про те, що на нетривалому
проміжку часу вчений-підприємець зберігає актуальність своїх знань,
набутих власними дослідженнями, і сам створює на цій основі їх
виробничу та комерційну реконструкцію. Така схема розвитку
діяльності певний час позбавлена когнітивного розриву «знанняінформація-знання», який завжди має місце в інтелектуальних
комунікаціях між суб'єктами. Останні використовують у
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комунікаціях матеріальні носії інформації, які достатньо обмежено
представляють знання, що є строго індивідуальним і має місце у
конкретному контексті свідомості. Разом із тим, якщо підприємець
все менше приділяє увагу власним дослідженням, актуальність
набутих ним колись результатів втрачається.
Незважаючи на те, що при створенні фірм на базі дослідницьких
груп університетів весь ланцюг знань від пояснень процесів природи і
суспільства до описів технологій і регламентів, реалізації товарів та
послуг представляється у свідомості одних і тих самих суб'єктів,
загальна проблематичність одержання суспільно корисних
результатів не долається повністю. Когнітивні розриви знань та
інформації, що повинні зникати при реалізації різних етапів одними й
тими самими виконавцями робіт, замінюються неповнотою
інтелектуального охоплення багатовимірного предмету діяльності
унаслідок обмежених когнітивних можливостей людини. Іншими
словами, відповідно до підходу, розподіл інтелектуальної праці між
дослідниками і підприємцями замінюється єдністю знання (як
підтвердженої переконаності) дослідників-підприємців, що має як
позитивні, так і негативні ефекти для цілісного інноваційного
процесу.
Відзначимо, що ефективність і стабільність реалізації співпраці
між дослідницькими групами університетів та MSME залежить від
діючих у соціально-економічній системі факторів забезпечення
привабливості діяльності як вчених, так і підприємців. Так, робота
дослідника в університеті чи науковій установі веде до накопичення
ним знань та утворення суспільно корисних результатів суттєво
залежить від того, чи забезпечує ця діяльність задоволення не лише
когнітивних, а й інших соціально-економічних потреб особистості.
Із цих позицій, стабільна співпраця вчених та підприємців за
першим підходом певною мірою залежить як від достатнього
забезпечення наукової діяльності в університеті,
так і від
прибутковості та престижності підприємницької діяльності. На наш
погляд, другий підхід, обґрунтований Г.Іцковіцем, головним чином,
на прикладах провідних університетів США, спирається на те, що
науково-технологічне підприємництво у відповідній соціальноекономічній системі є більш привабливим, ніж діяльність ученого в
університеті. Підхід щодо перетворення дослідницьких груп
університету на малі фірми може бути дієвим у тому випадку, якщо
для дослідників є економічно і соціально доцільним не лише
створити конкурентоздатний науково-технологічний продукт, а й
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започаткувати на цій основі власну підприємницьку діяльність поза
університетом. При цьому вчений повинен мати достатні підстави
для того, щоб фактично припинити власну активну наукову
діяльність, що вимагала тривалих років навчання, значних
інтелектуальних зусиль, мала конкурентоздатні результати,
приносила певне задоволення потреб і бажань та була важливою
складовою гармонійного буття цієї людини у світі.
Звернемо увагу на те, що ні перший, ні другий підхід не вирішує
достатньо повно питання економічно ефективної співпраці науки та
підприємництва в умовах незбалансованої соціально-економічної
системи, приклад якої сьогодні демонструє Україна. Перший підхід
для такої системи не вичерпує можливості співпраці тому, що
нестабільне і недостатньо ефективне інноваційне підприємництво
країни не представляє на ринок достатньо значних обсягів
замовлення на результати R&D, а дослідницькі структури не мають
належного матеріального забезпечення для масового створення
конкурентоздатних науково-технологічних результатів. Тривала дія
цих факторів обумовлює негативні зворотні зв'язки, що призводить
до деградації продуктивних складових наукового потенціалу, як це
тривалий час відбувається в Україні. Перший підхід в такій
соціально-економічній системі дає позитивні, але достатньо обмежені
результати.
Другий підхід у деформованій соціально-економічній системі
може мати позитивні приклади створення ефективних інноваційних
підприємств, однак дослідження доводять, що навіть у країнах, що
вважаються розвинутими, складно досягти швидкого зростання
малих фірм, що започатковані при університетах. Дослідження
показують, що є підстави вважати, що у країнах «перехідного
періоду» другий підхід надає лише окремі позитивні приклади, що не
вирішують проблеми загального економічного зростання, а у випадку
України науково-технологічний розвиток ще й гальмується
недосконалою політикою та менеджментом R&D [Porev, 2018a 2018c].
Компромісним рішенням для незбалансованих соціальноекономічних систем може бути третій підхід співпраці науки і малого
підприємництва, відповідно до якого частина дослідників
університетів і наукових установ працює на малих фірмах разом із
підприємцями та іншими працівниками, що відповідають за
промислове освоєння та ринкову реалізацію технологій, наукомістких
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товарів та послуг. Приклади такої співпраці в Україні розглянуті в
економічних аспектах у наших дослідженнях [Porev, 2018 b].
Головними мотиваціями безпосереднього залучення дослідників
до роботи у MSME є як потреби фірм у адаптації результатів R&D до
конкретного використання, так і економічні чинники обмеженої
заробітної плати вчених в університетах і наукових установах. При
цьому важливим моментом є те, що ні праця в університетах, ні на
фірмах не забезпечують належної оплати окремо, що характерно для
незбалансованих економічних систем, зокрема в Україні. Однак свій
внесок у актуалізацію підходу вносять також епістемологічна,
методологічна та прагматична мотивації діяльності дослідників на
фірмах. Для суб'єктів, що володіють знаннями, одержаними у R&D,
достатньо природно сприяти адаптації та розширенню цих знань для
реалізації технологій, регламентів суспільних практик, створення та
реалізації товарів та послуг. Тим більше, що існують галузі науковотехнологічних розробок, такі, наприклад, як створення програмного
продукту, де конкурентоздатний результат R&D максимально
наближений до ринкової реалізації.
Таким чином, суттєвими аспектами третього підходу щодо
співпраці вчених університету і працівників MSME, окрім створення
нових технологій, товарів і послуг, є наступне:
1. Фірма вирішує проблему трансферу знань та інформації,
технологій та експериментальних розробок, створених в університеті,
у той спосіб, що дослідники закладу беруть участь у їх виробничому
освоєнні та комерційному впровадженні. Це надає можливість
значною мірою подолати когнітивний розрив передачі знань як
суб'єктивної сутності, що знаходиться у свідомості автора у певному
контексті та характеризується, на наш погляд, інтерсуб'єктивною
доведеністю, однак індивідуальною переконаністю.
2. Дослідники університету отримують додатковий заробіток,
однак залишаються працювати за фахом у закладі, одержують нове
прикладне знання щодо впровадження власних розробок, можливо –
певний досвід започаткування підприємницької діяльності.
3. Університет може не одержувати частину потенційно
можливого доходу від праці його дослідників та від використання
інтелектуальної власності, однак зберігає своїх працівників,
розширює співпрацю із підприємництвом, бере участь у формуванні
підприємницької екосистеми.
4. Всі суб'єкти співпраці разом створюють корисний
економічний результат, сприяють розвитку підприємництва, а також
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беруть участь у створенні нових суспільно корисних прикладних
знань.
На наш погляд, лише третій підхід у випадку максимальної
інтегрованості створення наукових, технічних, технологічних і
практичних знань у конкретному процесі їх використання долає
когнітивні розриви, що пов'язані із природою знань як суб'єктивної
переконаності та неможливістю точно передбачити апріорі всі
особливості контексту застосування.
2.2. Університет
підприємництва

і

політика

щодо

стимулювання

У роботі Е.Стема і В.Шпігеля [Stam, 2016] визначено підхід, що
розглядає підприємницькі екосистеми як такі, що відрізняються від
індустріальних районів, кластерів та інноваційних систем тим, що
підприємець, а не фірма, є центром аналізу, при цьому основна увага
приділяється дослідженням швидкості розвитку і зростання малих
фірм, їх стимулювання на початковій стадії. Для підприємницьких
екосистем, на додаток до технологічних і ринкових знань,
підприємницькі знання (entrepreneurial knowledge) мають вирішальне
значення. Знання розглядаються як такі, що надходять із багатьох
джерел та рекомбінуються для підвищення конкурентоспроможності
фірми. Вирішальне значення мають поширення знань з університетів
та інших дослідницьких організацій. Знання про підприємницький
процес поширюється між підприємцями та їх наставниками через
неформальні соціальні мережі, організації та навчальні курси.
Стем і Шпігель [Stam, 2016] зазначають, що важливою
складовою екосистеми повинна бути широка спільнота талановитих
працівників, як технічних, так і бізнес-орієнтованих. Університети є
важливим ресурсом для талантів і мають бути добре пов'язані із
громадою. Поруч із людським капіталом, ключовим є фінансовий
капітал. Успішна екосистема вимагає лідерства. Вона також вимагає
багатьох шановних наставників та консультантів, професійних
послуг, що спеціалізуються на потребах підприємців. Для того, щоб
екосистема мала успіх, у ній мають бути потужні фірми, що
сприятимуть малому підприємництву. Екосистеми також потребують
державної підтримки, повинна бути цілеспрямована політика, що
охоплює економічний розвиток, податкові та інвестиційні
інструменти. Важливою складовою обміну інформацією та знаннями,
використання людських ресурсів є велика кількість подій для
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підприємців та громадськості, які можуть спілкуватися та
співпрацювати. Університет у підприємницькій екосистемі повинен
мати прикладну орієнтацію досліджень та розробок, результати яких
можуть бути використані підприємцями в екосистемі.
Ф.Банха із співавторами [Banha, 2017] серед перешкод
функціонування
підприємницьких
екосистем
у
Португалії
визначають наступні:
1. Відсутність доступу до мереж та ділових контактів.
2. Психологічні та культурні обмеження доступу до
підприємницької діяльності.
3. Низький рівень самореалізації та корпоративних амбіцій.
4. Відсутність капіталу для фінансування старту та зростання
бізнесу.
5. Відсутність прозорості та передбачуваності законодавчого та
регуляторного середовища.
6. Низька кількість програм підприємницької освіти. Освіта для
підприємництва, через різнопланові програми до всіх дисциплін та
методологій з навчальним процесом, залишається недостатньою у
Європі.
7. Відсутність компаній з високим рівнем росту.
8. Відсутність програм «закупівлі» з боку державної
адміністрації, націлених на старт-апи.
9. Залишається невисокою кількість випадків успіху старт-апів в
екосистемі підприємництва.
10. Відсутність залучення великих компаній до екосистеми
підприємництва.
Як зазначають Д.Сігель і М.Райт [Siegel, 2015], академічне
підприємництво драматично змінюється в останні роки із тих пір, як
у 80-ті та 90-ті роки минулого століття створювались офіси
трансферу технологій, а наголос був на патентуванні та ліцензуванні,
тоді як формуванню старт-апів приділялось мало уваги. Сьогодні
стало зрозуміло, що для університетів, що мають відносно невисокі
результати власних досліджень у порівнянні із повідними
дослідницькими університетами, може бути доцільним зосередитись
на підтримці створення старт-апів студентами, «підприємницьких
гаражів» для залучення студентів до підприємництва, навіть якщо
вони вже працюють із корпораціями. Слід також відзначити, що
існують суттєві розбіжності у якості досліджень і можливостях
окремих
підрозділів
університету
щодо
провадження
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підприємництва, однак завжди може бути корисним брати участь у
регіональній співпраці.
Siegel, D. S., & Wright, M. [2015, р.5]: «…It may be an inappropriate
and inefficient strategy for some less research intensive universities to attempt to
pursue forms of academic entrepreneurship aimed at creating high growth spinoffs based on faculty‘s world-leading research … Rather, their priorities may
need to focus on other dimensions such as start-ups by students, the
development of entrepreneurial garages to facilitate such ventures and equipping
students to be entrepreneurial even if they are employed by corporations. …
There is also substantial variation in research quality across departments and
college within a given university. If a university does not have a critical mass of
research excellence or sufficient TTO expertise, that institution may need to
establish a regional collaboration».

На думку Р.Брауна із співавторами [Brown, 2014], те, що
університети є головними постачальниками швидкозростаючих фірм,
є міфом. Університети розглядаються як генератори знань, а спін-оф
фірми на базі університетів, як правило, розглядаються політиками як
економічно потужна підмножина високотехнологічних компаній, що
є ключовим каналом для створення нових високотехнологічних фірм.
Незважаючи на таку думку, докази чітко вказують на те, що дуже
мало університетських спін-оф зростають, а переважна більшість
залишається
дуже
малими.
Порівняльні
дослідження
університетських спін-оф із тими, що створені компаніями,
показують, що результати діяльності останніх із точки зору зростання
обсягів продажів та виживання значно вищі.
Р.Браун із колегами [Brown, 2014] провели дослідження
розвитку спін-оф фірм на базі університетів Шотландії. Виявлено, що
серед таких спін-оф мало швидкозростаючих фірм. По-друге, ці
фірми рідко використовують університети як ключове джерело
інновацій. Більш важливими факторами інновацій для них є
постачальники, споживачі та кінцеві користувачі. На цих підставах
ґрунтуються ствердження, що значення університетів, зокрема щодо
створення спін-оф, у політиці трансферу технологій та
комерціалізації було сильно перебільшено. Незважаючи на це, велика
частка університетських спін-оф значною мірою підтримується
програмами бізнес-інкубації та іншими схемами підтримки
досліджень та розробок. Як вказують автори, насправді, багато з цих
фірм нагадують «наукові проекти», а не потенційно орієнтовані на
зростання підприємства [Brown, 2014, p.11].
На думку Р. Брауна [Brown, 2016, p. 13], шотландські
університети регулярно перевершують своїх британських колег за
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кількістю створення спін-оф при університетах. Так, у період з 2000
по 2012 рік Шотландія випустила 172 нових університетських спіноф у порівнянні з 115 у Лондоні. Ця дуже висока продуктивність
значною мірою залежить від двох дослідницьких університетів у
Шотландії - Единбурга та Стратклайда. Проте, ці спін-оф, як правило,
починають і залишаються невеликими, незважаючи на значний обсяг
державних ресурсів, спрямованих на досягнення мети їхнього
зростання.
Більшість досліджуваних фірм мали нелінійні траєкторії
зростання. Наведені підтвердження свідчать про те, що академічні
підприємці часто не можуть забезпечити розвиток та підвищення
ефективності фірм. Неадекватний управлінський потенціал, низький
рівень амбіцій підприємницької діяльності та слабке залучення
споживачів
є
частиною
факторів,
часто
пов'язаних
з
університетськими спін-оф у Шотландії. Багато хто з випускників
університету, що займаються підприємництвом, починають
підготовку в аспірантурі, щоб отримати подальші джерела
фінансування своїх досліджень. Виявляється, «третю місію» у рамках
шотландського контексту університетам практично неможливо
реалізувати, незважаючи на значні ресурси, спрямовані на ці цілі. На
думку Р.Брауна [Brown, 2016, p. 23], шотландська інноваційна
система опинилася в порочному циклі недостатньо ефективної
політики.
Університети відіграють важливішу та надзвичайно складну
роль у збагаченні суспільства, що виходить далеко за рамки передачі
технології, не в останню чергу вирішальну роль у виробництві
людського капіталу та виконанні досліджень. Однак основними та
традиційними для значної кількості університетів залишаються освіта
та виконання досліджень, що часто кваліфікують як базові
(фундаментальні), а безпосереднє використання їх результатів часто
не технологічне, а методичне, у якості змісту і методів навчання.
Тому, за словами Р.Брауна [Brown, 2016, p. 23], спроба перетворити
університети на квазі-економічні агенції виглядає як цілком
редукційна політика.
Як відзначають Р.Браун і К.Мейсон [Brown, 2017], важливим
аспектом екосистем є актори, процеси та інститути, які безпосередньо
не пов'язані з новими компаніями, такі як великі фірми, університети,
органи державного сектору, системи охорони здоров'я, банки та
фондові ринки [Brown, 2017, p. 15]. Підприємницькі університети,
зокрема, широко розглядаються як життєво важливі суб'єкти
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підприємницької діяльності, однак їхня роль переоцінена. Натомість
роль великих існуючих фірм, навпаки, часто зменшується. Однак
існують вагомі докази того, що великі діючі фірми часто відіграють
центральну роль у конфігуруванні деяких екосистем, як атрактори
кваліфікованої
робочої
сили,
інкубатори
підприємців,
розповсюджувачі знань та як важливі первинні споживачі.
Механізми взаємодопомоги на основі взаєморозуміння, які
сприяють адаптивності, підвищенню динамічних можливостей та
збільшенню зовнішньої орієнтації фірм, можуть бути більш
ефективними, ніж традиційні форми підтримки, такі як гранти та
допомога у фінансуванні, що зазвичай націлені на швидкозростаючі
фірми [Brown, 2017, p. 25]. Програми розвитку старт-апів виявилися
надзвичайно
неефективними,
аби
протидіяти
природі
підприємництва, що залежить від обраного шляху, а розробка
відповідної політики для сприяння компаніям на стадії «scale-up»
може виявитись ілюзорною.
Другий основний елемент, що втілюється в сучасних політичних
програмах, полягає у переважній орієнтації на технологічну форму та
спін-оф компанії університетів. Є загальноприйнятим у політиці
кластерів, у інноваційній політиці та більшості політик
підприємництва, що високотехнологічним фірмам надають
центральне місце як динамічним факторам економіки, заснованим на
знаннях. Проте такий акцент на високотехнологічних підприємствах
несумісний зі складом та промисловою структурою, яка існує в
більшості екосистем. У регіонах, де відсутні високотехнологічні
галузі, практично неможливо побудувати потужну технологічну базу.
Найбільш успішні екосистеми, як правило, спираються на існуючі
сили, що базуються на окремих галузях або групах промисловості.
Якщо швидко зростаючі фірми є відмінною рисою успішних
екосистем, видається, що підтримка фірм, незалежно від їх
секторального досвіду, повинна бути ознакою системної політики
щодо підприємницької діяльності.
М. Беліцкі і К. Герон [Belitski, 2017] розглядають
підприємницьку екосистему в освіті як таку, що передбачає
багаторівневі зв'язки між університетами, бізнесом, органами
місцевого самоврядування, студентами та дослідниками. Метою такої
екосистеми є інтеграція зростаючого обміну знаннями із
промисловістю за підтримки державних і дослідницьких ініціатив,
спрямованих
на
вдосконалення
та
розширення
сфери
підприємницької освіти, створення спін-оф фірм, використання
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переваг конкретних регіонів. У заходах із обміну знаннями, таких як
дні підприємницької діяльності, семінари для бізнесу тощо мають
брати участь підприємці, науковці та студенти. Відкриття центрів
підприємницької мережі та заходів для місцевого підприємницького
середовища, залучення політиків полегшать обмін знаннями.
Холштейн із співавторами вказують [Holstein, 2018], що
університети стикаються зі зростаючим тиском на те, як вони
фінансуються, і як вони конкурують за цінність та ресурси.
Традиційний наратив університету є поєднанням двох широких
історичних бачень. Перша - елітарний університет, заснований на
колегіальній структурі, що забезпечує освіту для еліти, а пізніше –
професії. Друга - дослідницький університет із строгою
зосередженістю на дослідженнях. Наратив університету як
підприємства ґрунтується на баченні університету як такому, що
слугує потребам нової економіки знань, виконуючи це завдання,
будучи більш схожим на бізнес.
У дослідженому Дельмарко із співавторами [Dalmarco, 2018]
прикладі було проведено інтерв'ю із підприємцями, що були залучені
до бізнес-інкубаторів, та із менеджерами університетських бізнесінкубаторів на півдні Бразилії. Основним результатом дослідження
було те, що більшість академічних старт-апів засновують свою
діяльність на власних технологіях підприємців, а не на патентах
університету.
Документами [EC/OECD, 2012] наступним чином визначаються
фактори, що характеризують підприємницькі університети: лідерство
та управління, організаційна спроможність, люди та ініціативи,
розвиток підприємництва у навчанні та учінні, шляхи для
підприємців, зовнішні зв'язки між університетом і бізнесом для
обміну
знаннями,
підприємницький
університет
як
інтернаціоналізований заклад.
2.3. Підприємницькі
університетів.

екосистеми

і

реалії

українських

Заходам і дослідженням щодо підтримки формування
підприємницьких екосистем із залученням університетів приділяється
увага урядових організацій провідних країн. У Плані Єврокомісії
щодо розвитку підприємництва [European Commission, 2013]
передбачено підтримати започаткування університетами бізнес130

структур, формування підприємницьких екосистем за участю
університетів.
У Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в
Україні на період до 2020 року [RKMU 504], ухваленої Урядом,
запропоновано заходи щодо подолання кризових явищ та зростання
продуктивності підприємництва. Однак поняття підприємницької
екосистеми, що є, певною мірою, новим для фахової спільноти
країни, у цьому документі не використовується.
На наш погляд, окрім наявності традиційних концепцій, питання
полягає й у тім, що у країні на порядку денному не так швидке
зростання фірм та непрямі методи підтримки, як їх «виживання» та
подолання перешкод – корупції, регуляторного тиску, браку ресурсів
тощо [RKMU 504]. У цих умовах, питання підтримки підприємництва
державними університетами країни відходять на другий план, хоча,
на думку закордонних фахівців [Guerrero, 2016; Rasmussen, 2015], є
важливою складовою проблеми, що потребує усвідомлення.
Ми виходимо із того, що якщо економічна система передбачає
наявність підприємницьких структур, то її невід'ємною складовою є
підприємницькі екосистеми як середовища зростання фірм. Такі
середовища, якщо порівнювати їх із природними, можуть мати
багатство ресурсів, схоже на «тропічний ліс» чи «савану», а можливо
й «тундру» чи «пустелю». Однак у сучасній соціально-економічній
реальності світу підприємницькі екосистеми фактично існують, а
тому можуть бути досліджені, зруйновані або вдосконалені.
Таблиця 2.1.
Відношення відсотку доданої вартості за витратами виробництва
до відсотку кількості зайнятих працівників у 2015 році
Мікропідприємництво
Мале підприємництво
Середнє підприємництво
Велике підприємництво

Німеччина
0,81
0,77
0,96
0,96

Польща
0,49
0,98
1,11
1,53

Україна
0,25
0,91
1,22
1,96

Джерело: укладено автором на основі [RKMU 504].

Один із головних вимірів проблеми розвитку підприємництва в
Україні – низька продуктивність мікропідприємництва в умовах його
зростання. Так, у мікропідприємництві країни у 2015 році було
зайнято 35,2% працівників, що забезпечили одержання 8,9% доданої
вартості за витратами виробництва [RKMU 504]. У країнах
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Євросоюзу розрив у показниках різних суб'єктів підприємництва
дещо інший, що представлено у Таблиці 2.1.
Слід зазначити, що відповідно до законодавства країни
університети
не
є
об‘єктами
інфраструктури
підтримки
підприємництва і не мають нормативно визначених завдань чи
регламентів щодо співпраці із підприємництвом, зокрема у Законі
України «Про вищу освіту» [ZVO]. Так само, за «Типовою формою
контракту з керівником вищого навчального закладу» [PKMU 726],
керівник зобов‘язаний забезпечити інноваційну діяльність, однак він
не має завдань щодо формування за участю закладу підприємницьких
структур. Дослідницькі університети мають право формувати на
своїй базі інноваційні структури (наукові та технологічні парки,
бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо), однак виходячи не з
більш широких потреб, а «з метою виконання і впровадження
інноваційних проектів» [ZVO]. Однак науковим паркам і бізнесінкубаторам, що є в системі вищої освіти, не вистачає ресурсів [RKMU
504].
За часів Незалежності фахівці університетів України
неодноразово започатковували та певною мірою реалізовували
проекти технопарків і бізнес-інкубаторів. Такі структури
створювались у Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут» у Національному університеті
«Львівська політехніка», бізнес-інкубатор якого наприкінці 90-х мав
успіхи щодо підтримки малих фірм. За підтримки державних
адміністрацій університети започатковували проекти технопарків та
бізнес-інкубаторів у
регіонах, однак вони, як правило, мали
достатньо обмежені результати [Fedulova, 2016]. У більшості
випадків при створенні технопарків керівництво університетів
виходило із моделі, за якою центральну роль у комерціалізації
результатів розробок повинні були відігравати дослідницькі групи і
офіси трансферу технологій. Для такої схеми потрібні кошти на
виконання інноваційних проектів, які керівництво університетів
очікувало отримати із загального фонду державного бюджету та за
господарчими договорами від підприємств.
У Таблиці 2.2 наведено показники ряду державних університетів
України, які активно брали участь у створенні технопарків та бізнесінкубаторів і мали успіхи у реалізації традиційного інноваційного
підходу.
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Таблиця 2.2.
Кошти промисловості і підприємництва, зароблені
університетами при виконанні досліджень і розробок у 20132015р.
Назва

Середня чисель- Кошти за госпдоговоність штатних рами, у середньому на
працівників
рік, тис.грн.
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
2741
17437,8
Національний ун-т «Львівська політехніка»
2153
6195,1
Національний технічний ун-т «ХПІ»
2093
4059,0
НАУ ім.М.Є.Жуковського «ХАІ»
1041
6140,4
Івано-Франківський нац. ун-т нафти і газу
722
1095,6
Джерело: укладено автором на основі [NvU, Porev, 2016].

У більшості випадків, схема діяльності університету та його
інноваційних структур була і є типовою для пострадянської версії
інноваційного підходу [Porev, 1998], що відображена й у Законі
України «Про інноваційну діяльність» [ZID]. У даному випадку
університет зацікавлений лише в успішній реалізації інноваційних
проектів і отриманні за це коштів від промисловості та
підприємництва. Університет присутній у підприємницькій
екосистемі, однак не здійснює цілеспрямованих заходів щодо її
розвитку за виключенням певного сприяння започаткуванню стартапів.
Наприклад, «Інноваційна екосистема Sikorsky Challenge
Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» покликана
здійснювати відбір, залучення та навчання креативних людей для
створення власного бізнесу та старт-апів» [NTUU]. У 2017 році
відкрився бізнес-інноваційний центр «Тех Стартап Скул»
Національного університету «Львівська політехніка» [NULP]. Ряд
університетів стали ініціаторами так званої мережі академічних
бізнес-інкубаторів YEP молодіжного підприємницького партнерства
[NTUU, NULP]. Проекти створення старт-апів при університетах в
країні реалізують пре-інкубацію для осіб та груп, як правило –
студентів. Проводяться лекції, консультації та тренінги, конкурси,
переможці яких отримують певні кошти. Однак, як правило, по
завершенню програми університет не підтримує подальше
становлення бізнес-проектів у якості малих фірм, якщо це не
стосується предмету діяльності дослідницьких груп закладу.
Формується не підприємницька екосистема, а тимчасово поєднана
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спільнота студентів, що під час навчання випробовують себе у
підприємництві.
Співпраця університетів та суб'єктів підприємництва часто
стосується використання науково-технологічних результатів закладів
у діяльності фірм, площ та приміщень закладів, технічних засобів та
матеріальних ресурсів.
Серед
прикладів
взаємовигідної
співпраці
робота
Житомирського державного технологічного університету із
підприємництвом у регіоні. У 2017 р. університетом одержано понад
400 тис. грн. від виконання досліджень і розробок за госпдоговорами
із підприємницькими структурами та державними підприємствами.
Університетом виконувалось 27 проектів досліджень та розробок,
серед яких 14 – із товариствами з обмеженою відповідальністю, 2 – із
приватними підприємствами, 2 – на замовлення фізичних осібпідприємців [ZvitRZ].
Відзначимо, що у тісній співпраці дослідницької групи
університету із суб'єктом підприємництва може утворюватись форма,
характерна для організацій, які працюють у нестабільних умовах
перехідної економіки – виконання досліджень і розробок в
університеті і паралельне виробництво і реалізація продукції на фірмі
за тісно пов'язаною тематикою. Така співпраця є складовою
формування підприємницької екосистеми.
Прикладом такої співпраці є діяльність кафедри Проектування
харчових виробництв та верстатів нового покоління Черкаського
державного технологічного університету [ChSTU] із малими
підприємствами ТОВ «Техпродсервіс» та ПП «Алнат». Фахівці
університету і фірм у 2011 році були співавторами патенту на
винахід. Слід підкреслити, що «викладачі кафедри приймають участь
у науково-практичних роботах» [ChSTU] фірм-партнерів, було
укладено угоди про створення лабораторно-виробничих баз.
Відзначимо, що університет, як суб'єкт господарювання, не має
прямої економічної вигоди від індивідуальної праці своїх
співробітників у підприємницьких структурах, якщо він не одержує
від цього кошти та не виконує свої статутні завдання, хоча така
діяльність може сприяти й регламентованому використанню
результатів діяльності університету. Однак ця робота корисна для
осіб та регіону в цілому, слугує більш повному використанню
людського потенціалу. Ситуація дещо схожа на те, як соціальноекономічна система отримує додаткові послуги та використовує
знання, якщо вчені наукових установ беруть участь у навчальному
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процесі університетів. Можна говорити про те, що робота
підприємців за сумісництвом в університетах і працівників закладів
на фірмах є складовими формування підприємницької екосистеми, і,
у випадку дотримання норм законодавства, зокрема щодо
оподаткування, є корисною і вартою підтримки.
Зрозуміло, що мікропідприємництво та малі фірми зацікавлені у
формуванні підприємницької екосистеми. Безпосередньо через
покращення можливостей працевлаштування та опосередковано
через наповнення ринку товарами та послугами зацікавлене й
працездатне населення регіону. Однак які інституції повинні бути
зацікавлені у формуванні підприємницької екосистеми і які вони
мають організаційні та економічні підстави для цього в України?
Регіональні державні органи влади повинні бути зацікавленими у
формуванні підприємницьких екосистем, однак для реалізації цієї
функції вони повинні мати кошти та майно для бізнес-інкубаторів,
програм акселерації та інших засобів підтримки. При цьому
результати такої підтримки не завжди очевидні, потребують певного
часу, повинні бути добре організованими. Більш того, у регіональних
органів влади є завдання, необхідність вирішення яких більш гостро
ставиться як суспільством, так і вищими керівними структурами.
Таким чином формально зацікавлені державні структури в умовах
браку ресурсів можуть виконувати достатньо обмежено функції
підтримки підприємництва, що засвідчують і матеріали Стратегії
[RKMU 504].
Як відзначають Р.Браун, К.Мейсон [Brown, 2017] та ряд інших
закордонних дослідників, великі успішні фірми часто є потужними
системоутворюючими інституціями щодо залучення активного
працездатного населення, фахових менеджерів та інженернотехнічних працівників, талановитої молоді. Діяльність успішних
крупних фірм, як правило, може бути привабливою для структур
мікропідприємництва, які можуть виконувати допоміжні функції у
реалізації та обслуговуванні продукції фірми-лідера. Однак досвід
ринкової економіки доводить, що потужні фірми, які поступаються
інноваційною активністю або втрачають контроль над реалізацією
власної продукції, можуть вигравати тактично, але опинятись у
програші стратегічно. Це підтверджується історією компанії IBM,
висвітленою Д.Муром [Moore, 1993] саме у контексті розвитку
підприємницьких екосистем. Великі фірми зацікавлені у талановитій
молоді, однак лише у випадку залучення її до сфери власних
інтересів. Центральна роль потужної фірми у формуванні малого
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підприємництва, усупереч очікуванням Р.Брауна і К.Мейсона [Brown,
2017], цілком закономірно має підстави штучно обмежуватись її
менеджерами, зокрема й в Україні.
Державні університети України не мають завдань та прямої
зацікавленості у розвитку підприємницьких екосистем (однак повинні
були до внесення змін у Закон «Про вищу освіту» від 06.10.2016
[ZVO] сприяти працевлаштуванню випускників), а також мають
сприяти впровадженню своїх наукових розробок. До «мінусів»
діяльності у екосистеми для університету слід віднести можливості
неконтрольованого
трансферу
знань,
незацікавленість
у
«послабленні» основної діяльності тих, хто додатково працюватиме
на фірмах. До «плюсів» - розвиток талантів, підвищення ефективності
інноваційних процесів, потенційні можливості покращення співпраці
із зростаючим підприємництвом. При цьому, як правило,
підприємницьке середовище у країні поки що не конкурує з
університетом у сфері його основних функцій навчання та наукової
діяльності. Університет, на наш погляд, має менше економічних
суперечностей із підприємницькою екосистемою, ніж велика фірматоваровиробник.
На нашу думку, є підстави вважати, що у наявній економічній
ситуації в України, в умовах олігархічного великого бізнесу та
неринкової конкуренції за обмежені ресурси, роль великих фірм у
формуванні екосистем для розвитку малого підприємництва не є
однозначно позитивною, тоді як роль університетів може набути
позитивного розвитку і бути більш керованою. А тому, у разі
відповідної постановки завдань перед університетами України та
належного забезпечення їх реалізації, ці заклади можуть стати
набагато більш корисними для формування підприємницьких
екосистем, ніж це має місце сьогодні в Україні за міркуваннями
фахівців [RKMU 504, Fedulova, 2016].
Наш аналіз підтверджує, що університети України не орієнтовані
на формування підприємницьких екосистем і не мають для цього
переконливих нормативно-правових, економічних та фінансових
підстав. Відзначимо, що у Законі «Про вищу освіту» для
національних вищих навчальних закладів (Стаття 29) та для
дослідницьких університетів (Стаття 30) визначено, що вони мають
право:
«формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові
та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на
засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти,
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бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних
проектів».

Однак, ця діяльність вітчизняних університетів не є їхнім
обов'язком і не має державної фінансової підтримки, чим ця
діяльність відрізняється від аналогічної у країнах Євросоюзу.
У наших дослідженнях було показано, що університети країни
більш орієнтовані на використання традиційного інноваційного
підходу, а співпраця із підприємництвом в основному стосується або
діяльності підприємницьких закладів освіти, або створення та
передачі фірмам прикладних розробок та отримання коштів за
госпдоговорами. Однак є приклади співпраці, що відповідають
підходу із формування підприємницьких екосистем. Це підтверджує
тезу про те, що підвищення у цьому ролі університетів завдяки
належним нормативно-правовим, організаційним, економічним та
фінансовим заходам є реальним і перспективним.
Зростання популярності концепції регіональних інноваційних
систем, на думку фахівців, частково обумовлено зростанням
інтенсивності міжнародної конкуренції в глобалізованій економіці,
очевидними недоліками традиційних моделей та політики
регіонального розвитку.
Як вказують Д.Долоре і С.Парто [Doloreux, 2004], концепція
регіональних інноваційних систем не має загальноприйнятих
визначень, але зазвичай розуміється як сукупність взаємодіючих
приватних та суспільних інтересів, формальних інститутів та інших
організацій, які функціонують відповідно до організаційних
механізмів та відносин, що сприяють формуванню, використанню та
поширенню знань. Основний аргумент полягає в тому, що цей набір
акторів створює широкомасштабні та системні ефекти, які
заохочують фірми в межах регіону розвивати специфічні форми
капіталу, що випливає з соціальних відносин, норм, цінностей та
взаємодії в межах спільноти з метою посилення регіональної
інноваційної спроможності та конкурентоспроможності.
Регіональна
інноваційна
система
характеризується
співробітництвом у інноваційній діяльності між фірмами та
організаціями, що створюють та розвивають знання, такими як
університети, навчальні організації, науково-дослідні інститути,
агентства з трансферу технологій тощо, та новаторська культура, яка
дозволяє як фірмам, так і системам з часом розвиватися.
З цієї точки зору, дуже важливим є сприяння співпраці між
різними інноваційними суб'єктами, які мають важливі причини для
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цього, такі як спільна діяльність фірм та університетів і науководослідних інститутів, або між малими починаючими фірмами та
великими фірмами (замовниками). Стратегія і окремі заходи можуть
бути орієнтовані на сприяння обміну когнітивним продуктом, на
формування цілісної інноваційної політики у регіоні, на визначення і
використання локальних переваг, пов'язаних із конкретними
місцевими ресурсами.
Типовими пріоритетами [OECD, 2010] та пов'язаними із ними
напрямами дій, що виникають з регіональних стратегій інновацій, є:
- підвищення регіональних потужностей в галузі досліджень,
розробок та інновацій у відповідності до цілей регіонального
економічного розвитку, підтримка галузевих і технологічних центрів
компетенції, центрів конкурентоспроможності за участю громадських
та приватних організацій, сприяння передачі технологій тощо.
- стимулювання інновацій малих та середніх підприємств через
сприяння мережам співпраці між університетами та підприємствами;
шляхом підтримки ділових мереж та кластерів, сприяючи доступу
малих та середніх підприємств до послуг сучасної підтримки бізнесу
та підвищення ефективності цих послуг (мереж).
- підтримки підприємництва, економічної експлуатації нових ідей
шляхом сприяння створенню нових фірм при університетах та
допомоги існуючим фірмам на основі запровадження нових
фінансових інструментів та інкубаційних установ;
розвитку
підприємницької підготовки в навчальних закладах тощо.
- покращення людського капіталу для інновацій шляхом розробки
навчальних програм, адаптованих до потреб інноваційної системи в
різних галузях (не лише у науково-технічних аспектах, а й з
управління інноваціями), стимулювання мобільності між державними
дослідженнями та бізнесом, заохочення компаній до залучення
інноваційних фахівців тощо.
За Л.Федуловою [Fedulova, 2009, с.161-162], «основними
напрямами сприяння держави формуванню регіональної інноваційної
системи повинні бути:
- виокремлення науково–інноваційної інтеграції в самостійну
мету, інструмент і критерій ефективності державної інноваційної
політики;
- залучення представників різних економічних і соціальних
структур до обговорення інноваційної стратегії, законодавчих актів,
що регулюють інноваційні відносини;
- ініціювання загальнонаціональних інноваційних програм;
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- стимулювання інноваційної діяльності;
- розширення підготовки інноваційних менеджерів, сприяння
ротації кадрів в інноваційній сфері;
налагодження
взаємовигідного
державно–приватного
інноваційного партнерства, поширення практики змішаного
фінансування інноваційних проектів;
- розробка комплексу заходів для поетапного залучення великого
бізнесу до інвестування, генерування, трансферу і використання
передових технологій;
- удосконалювання регіональної взаємодії влади в інноваційній
сфері.»
На думку авторів роботи [Poruchnyk, 2006, с.167], спільними
рисами для всіх регіонів України є наступне:
— висока частка населення з вищою освітою;
— низький рівень або цілковита відсутність державного
фінансування НДДКР;
—
мінімальна
патентна
активність
підприємств
у
високотехнологічних сферах;
— незначна частка підприємств, що займаються інноваційною
діяльністю як у промисловості, так і у сфері послуг;
— недостатній рівень зайнятості у сфері високотехнологічних
послуг (крім м. Києва), що свідчить про переважно традиційно
індустріальну орієнтацію українських регіонів.
Державне фінансування університетських досліджень у
Великобританії залежить від оцінок того, чи буде це робити прямий
внесок у економіку [Etzkowitz, 2000, p.319]. Скорочення фінансування
досліджень змусило державні установи, особливо університети,
проводити заходи, які залучають промислові ресурси або генерують
доходи. В частині реагування на державну політику університети
брали участь у патентуванні та створенні інноваційних центрів. В той
же час, змінюються відносини виробник-користувач завдяки
аутсорсингу, створенню трансорганізаційно залежних технологій.
Вплив університетів на економічний добробут та інноваційний
потенціал регіонів став об'єктом інтенсивного наукового та
політичного інтересу в останні роки [Uyarra, 2008]. Незважаючи на
цей інтерес, відсутня чітка картина щодо ролей університетів.
Незважаючи на те, що університети є ключовими депозитаріями
когнітивного продукту та людського капіталу, а отже - потенційними
джерелами інновацій та економічного розвитку в національних та
регіональних економіках, ролі, які вони відіграють, значно змінилися
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протягом останніх трьох десятиліть. Швидке розширення вищої
освіти, обмеження фінансування та передбачувана зміна парадигми
пізнання у бік виробництва знань «Mode 2» [Nowotny, 2003]
перемістили акцент з капіталізації активів знань, щоб більше
зосередити увагу на побудові зв'язків між сектором вищої освіти та
рештою економіка. Увага була спрямована на ідею університетів, які
підтримують регіональні інновації, а також їхній більш широкий
внесок у розвиток культури та громад.
Відповідно до наведеного Е.Уярра [Uyarra, 2008], дослідження
показують, що фірми рідко розповсюджують інновації самостійно,
але включаються у взаємодію з більш широкими мережами ринкових
та неринкових інститутів, включаючи університети, які охоплюють
інститути, взаємодію з урядом та промисловістю. В університетах
увага зосереджується на типах і шляхах обміну знаннями,
інституційної конфігурації зв'язків та їх інтегрованості в конкретні
(регіональні) інноваційні системи. Вплив, який університет може
зробити на певній території, залежатиме від конфігурації
інноваційної
системи
регіону,
зокрема,
узгодження
між
університетами, що володіють когнітивним продуктом, та попитом з
боку спільноти, від дій регіональної політики і здатності
університетів ефективно мобілізувати зацікавлені сторони для
інновацій.
Виникає необхідність узгодження регіональних мереж з
виробництва когнітивного продукту із фірмами у регіоні. Для
досягнення цього узгодження комерціалізація університетів має бути
додатково інституціоналізована та розширена з урахуванням так
званої «третьої місії». Для того, щоб забезпечити кращу інтеграцію,
заохочується формування регіональних мереж між університетами та
іншими учасниками. Ці системні зв'язки все більше організовуються,
наприклад, шляхом створення нових посередників. У Великобританії
та інших європейських регіонах агентства регіонального розвитку є
ключовими механізмами сприяння зв'язкам університетів та
промисловості. Розглядаючи широкий набір інституційних та
соціально-економічних міркувань щодо впливу університетів на
економіку, і враховуючи різний вплив університетів у різних
регіонах, акцент у дослідженнях все ще є упередженим щодо
академічного підприємництва, як орієнтованого на капіталізацію
когнітивного продукту та спрямованого на конкретні види
інноваційної регіональної економіки.
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Ідея взаємодії університетів та промисловості, безумовно, не є
новою, однак у сучасних регіональних інноваційних системах новим
є те, що ці взаємодії стають все більш формальними, частими та
плановими. Пригранична роль, яку відіграє у цих питаннях
університет, найкращим чином проявляє певні організаційні
механізми та інституційні складові, спільне виконання функцій
університетом, промисловістю та урядом, що було розглянуто на
основі моделі Потрійної спіралі Г.Іцковіцем із співавторами
[Etzkowitz, 2000]. Крім того, за винятком капіталізації когнітивного
продукту, університети можуть відігравати більш загальну роль,
якщо будуть належним чином мобілізовані навколо проблемноорієнтованих, багаторівневих коаліцій розвитку, залучаючи різні та
тісно пов'язані суміші діяльностей університетів (дослідження,
навчання, передача знань, створення спін-оф, формування
підприємницького середовища тощо).
Наукові установи академій наук у країнах, де вони існують,
можуть відігравати позитивну роль щодо створення та використання
знань, що одержуються ними у процесі досліджень та розробок.
Можливо, слід говорити про три основних концепції наукової та
суміжних діяльностей академічних наукових установ в Україні.
Першою є концепція наукової установи як такої, що виконує
головним чином фундаментальні та прикладні наукові дослідження,
виходячи з орієнтації на досконалість досліджень за світовими
стандартами, як це пропонується у рекомендаціях PSF [Chang, 2016].
Цю схему діяльності можна назвати «концепцією орієнтації на
передній край науки». Такий підхід розглядає дослідження наукової
установи як складову світового наукового пошуку, результати якого
використовуються не обов'язково у країні, де одержуються, а
закордоном, у більш широкому суспільстві, яке, зокрема, має більш
розвинуті
та
сприятливі
структури
для
використання
фундаментальних і прикладних знань та інновацій. Цією концепцією
не передбачається орієнтації на прикладні потреби конкретної країни
та регіону, так саме ці знання не адаптовані для використання у
регіональних інноваційних (еко)системах та підприємницьких
екосистемах. Стосовно установ, що працюють за цією концепцією,
закордонні дослідники вказують, що їхні наукові результати та
дослідницька діяльність не відіграють суттєвої ролі у локальних
підприємницьких екосистемах. Зрозуміло, що лише у межах
інноваційної підприємницької системи, у якій існує спеціалізація та
тісна кооперація між університетом, науковими установами,
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проектними та конструкторськими організаціями, центрами
трансферу технологій та фірмами-товаровиробниками, внесок таких
академічних установ може бути корисним і для формування науковотехнологічних фірм. Корисність наукових установ, що працюють за
концепцією досконалості більш фундаментальних, ніж прикладних
досліджень, потребують добре структурованого наукового та
інноваційного середовища, яке намагалися створити у межах
тоталітарної радянської економіки [Porev, 2012], або яке існувало
[Bush, 1945] і продовжує функціонувати у США. Прикладами таких
інтегрованих середовищ є такі, що сформовані навколо МТІ та
Стенфордського університету [Etzkowitz, 2002].
Друга концепція діяльності академічних установ (визначимо її як
«науково-навчальну») фактично є різновидом першої, але якщо
установа активно співпрацює із університетським середовищем, де
одержані знання використовуються у навчальному процесі, та слугує
майданчиком для підготовки магістрантів, аспірантів і докторантів
університетів. Подібна концепція певною мірою реалізована у
діяльності Інституту магнетизму НАН України та МОН України,
значна частина провідних науковців якого бере участь у навчальному
процесі декількох університетів. Роль академічної установи, що
працює за концепцією, головними у якій є фундаментальні
дослідження та навчальний процес, також є достатньо обмеженою
щодо створення конкурентоздатних прикладних розробок та
технологій. Підготовка підприємців та створення науковотехнологічних фірм виходить за межі цієї концепції.
Третя концепція діяльності, яку можна назвати «інноваційною»,
орієнтує наукову установу академії наук на одержання якісного
прикладного знання, конкурентоспроможних розробок та технологій,
а також експериментальних зразків, що можуть бути прототипами
наукомістких товарів та послуг. В Україні академічні наукові
установи, що діяли у межах схожих концепцій, створювали навколо
себе співпрацююче підприємницьке середовище, певні моделі
технопарків [Etzkowitz, 2002, Porev, 1998].
У реальних інноваційних підприємницьких середовищах
академічні наукові установи можуть реалізовувати у тій чи іншій мірі
наведені три концепції діяльності, від чого залежить їх можливість
брати більш чи менш активну участь у трансфері технологій, у
створенні науково-технологічних фірм та підсиленні інноваційних
підприємницьких середовищ. Однак в Україні академічні установи
змушені балансувати між обмеженим бюджетним фінансуванням
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фундаментальних і прикладних досліджень, моделлю сателітів
державних
університетів
та
концепцією
самостійних
товаровиробників, при цьому далеко не всі установи на сьогодні
забезпечують своє повноцінне функціонування. В Україні порочне
коло починається із відсутності достатнього замовлення вітчизняної
промисловості та підприємництва на розробки академічних установ,
що призводить до обмеженої орієнтації останніх на науковотехнологічну діяльність для регіону, а тому – і на створення
прикладних розробок для підприємництва, і на започаткування
інноваційних фірм при установах.
У нашому дослідженні розглянуто участь університетів України у
започаткуванні старт-апів, створенні програм пре-інкубації та
акселерації бізнес-проектів. Відзначено, що, за окремими
виключеннями, по завершенню програми університет в країні не
підтримує подальше становлення бізнес-проектів у якості малих
фірм. Формування студентських старт-апів за наведеними
програмами рідко інтегровано із діяльністю дослідницьких груп
університету. Студентські бізнес-проекти часто не є продовженням
тематики досліджень та розробок, що фінансуються, а тому не мають
стабільної як держбюджетної, так і підприємницької підтримки.
Навколо
університету
фактично
формується
не
основа
підприємницької екосистеми, а її «периферія» - тимчасово поєднана
спільнота студентів, що під час навчання випробовують себе у
підприємництві.
У дослідженні обґрунтовано гіпотезу про те, що закономірною
для великих фірм є не центральна роль у формуванні
підприємницьких екосистем взагалі, а підтримка бізнес-проектів і
підприємств, що цілком підконтрольні фірмі або тісно з нею
поєднані. Автор вважає, що теза Р.Брауна і К.Мейсона [Brown, 2017]
щодо переоцінки ролі університетів і недооцінки позитивного впливу
успішних підприємств великого бізнесу для реалій економіки
України не є незаперечною.
2.4. Концепція обміну знаннями, менеджмент і когнітивні
розриви.
Сьогодні актуальним аспектом розвитку суспільств та економік
дедалі стає формування підприємницьких екосистем як середовищ,
що забезпечують зростання малих фірм. Часто такі екосистеми
формуються за участю університетів та наукових установ, які
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слугують джерелом підготовлених фахівців, наукових розробок та
новітніх технологій. Звичайно, важливим предметом співпраці між
малим бізнесом та університетами є створення та використання
знань, яке традиційно є основою для формування нових технологій та
виробництва конкурентних товарів та послуг у концепціях кластерів
та інноваційних систем. На думку дослідників [Stam, 2016], для
кластерів та інноваційних систем характерне поширення науковотехнічних знань, тоді як для підприємницьких екосистем вирішальне
значення мають як науково-технологічні і маркетингові знання, так і
знання про саме підприємництво.
Підприємницькі екосистеми виникають у середовищах, що
«багаті інформацією», у місцях, де вже створена «база знань», на якій
працює значна кількість вчених та інженерів [Mason, 2014].
Вважається, що успіх підприємницьких екосистем визначає
ефективність взаємодії між мережами підприємців, державними
структурами, фінансами, талантами, знаннями та службами
підтримки [Stam, 2015], при цьому менеджмент знань вважається
важливою складовою розвитку таких систем [Annanperä, 2016,
Bandera, 2017]. Ці дослідження свідчать, що в підприємницьких
екосистемах
існують
проблеми
комунікації,
які
можуть
перешкоджати успішному розвитку фірм у аспектах створення,
трансформації та використання когнітивного продукту, і ці питання
потребують вивчення та розуміння. Публікації піднімають питання
про те, як створюються і передаються знання в підприємницьких
екосистемах, і які кроки необхідні для сприяння цим процесам
[Annanperä, 2016].
Існує безліч визначень концепції менеджменту знань, які
стосуються будь-яких операцій із знанням [Dalkir, 2011], і одним з
узагальнень є те, що менеджмент знань - це процес їх створення,
обміну, використання та оперування ними [Girard, 2015]. Як правило,
поняття менеджменту знань ґрунтуються на їх визначенні не як
«виправданого істинного переконання», яке розглядається класичною
епістемологією, а дихотомією «мовчазних» (tacit, часто у перекладі
«неявних») і «явних» (explicit) знань [Polanyi, 1958; Nonaka, 2008].
Незважаючи на широке використання концепцій менеджменту знань
протягом останніх двох десятиліть, зазначена дихотомія «мовчазних»
і «явних» знань та сама концепція менеджменту знань в ряді
публікацій критикується із позицій недостатньо обґрунтованого
концептуального базису. Часто об'єктом критики є те, що основні
уявлення про знання визначають його як строго особисту сутність,
144

яка знаходиться у свідомості людини, а менеджмент знань - це
нонсенс [Wilson, 2002]. Існує міркування, що явні знання мають
багато спільного з інформацією. Іноді доводиться, що поняття
менеджменту знань не має належної теоретичної основи [Lambe,
2011].
Як зазначають Чакрабарті і Райс [Chakrabarti, 2004, р.7],
трансфер знань відбувається як через особисті, так і безособові
канали. Для впровадження нових технологій у продукти або процеси,
промисловість потребує «мовчазних» (tacit) знань. Існує розрив між
тим, що промисловість потребує, і що, як правило,
можуть
запропонувати університети. Розрив між потребами промисловості та
знаннями університетів можна описати у структурному,
когнітивному та інформаційному вимірах. Як вони відзначають
[Chakrabarti, 2004, p.8], традиційно, структурний механізм взаємодії
між промисловістю та університетами відсутній; когнітивно, знання у
промисловості та в університеті різні у термінах їх пріоритетів; і,
нарешті, інформація, що передається, стає не дуже значущою.
На наш погляд, використання концепції менеджменту знань у
формуванні підприємницьких екосистем за участю університетів
вимагає ретельного розгляду. Потрібно дослідити, наскільки добре
використовується поняття знання як одного з найважливіших
предметів співпраці в таких екосистемах. Потрібно з'ясувати, чи
можуть певні обмеження виникати з того факту, що знання мають
індивідуальний характер, і як це пов'язане із тим, що, відповідно до
соціальної епістемології [Radder, 2017], знання є товаром або
загальним благом?
Звернемось до характеристики підприємницьких екосистем у
когнітивних аспектах. На думку К. Мейсона та Р. Брауна [Mason,
2014], у підприємницьких екосистемах люди можуть отримати
доступ до інформації та знань про нові потреби покупців та
технології. Організовані та випадкові зустрічі є основними каналами,
за якими розповсюджується така інформація, але підприємницькі
екосистеми також можуть мати специфічні поєднуючи засоби
(bridging assets) та осіб, що займаються комунікаціями. Згідно з
уявленнями Мейсона та Брауна [Mason, 2014], університети також
відіграють важливу роль у підприємницьких екосистемах, але не
настільки, як часто приписується їм. Провідні дослідницькі
університети не знаходяться у кожній екосистемі.
На думку Е. Аннанпера та ін. [Annanperä, 2016], розглядаючи
розвиток підприємницьких екосистем із позицій менеджменту знань,
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ми можемо доповнити існуюче розуміння того, як ці екосистеми
формуються і що треба для їх успішного функціонування.
Б. Кларіс із співавт. [Clarysse, 2014] досліджували фактори, за
якими екосистеми знань та бізнес-екосистеми відрізняються. Поперше, основною діяльністю в екосистемах знань є породження
нових знань, тоді як підприємницькі екосистеми зосереджуються на
цінностях для споживачів. По-друге, на думку авторів, діючи особи в
екосистемі знань, як правило, об'єднуються в щільній, географічно
кластеризованій мережі, тоді як бізнес-екосистеми представлені
мережами, які можуть бути глобально розподіленими. По-третє,
екосистеми знань зосереджені навколо університетів чи державних
дослідницьких організацій, тоді як у підприємницьких екосистемах
часто лідерами є великі компанії. Екосистеми знань ґрунтуються на
ланцюжках (матеріальних) цінностей. Підприємницькі екосистеми
характеризуються нелінійним процесом створення цінностей у формі
товарів та послуг, оскільки групи фірм надають інтегровані рішення
для кінцевих користувачів.
К. Валкокарі [Valkokari, 2015] також вказує на відмінності між
трьома типами екосистем. На його думку, бізнес-екосистеми
зосереджують увагу на цінностях для споживачів, а великі компанії є
типовими ключовими гравцями в них; екосистеми знань
зосереджуються на створенні нових знань, і центральну роль у них
відіграють дослідницькі структури. Він вважає, що інноваційні
екосистеми стають інтегрованим механізмом, що поєднує створення
нових знань та їх використання, і важливими їх учасниками є
політики і менеджери, посередники, брокери і фінансові структури.
І. Нонака, Р. Тояма і Т. Хірата зазначають [Nonaka, 2008], що
знання відрізняються від інформації чи фізичних ресурсів, і якщо ми
не розуміємо їх сутність, то не можемо створювати і використовувати
його ефективно. На їхню думку, знання - це інформація, яка має сенс.
Ми повинні зосереджуватися на переконанні (belief) як відправній
точці для розуміння знань:
I.Nonaka et al. [Nonaka, 2008]: « Since knowledge is created by human
beings, we cannot theorize knowledge creation apart from human subjectivities,
such as individual thoughts and feelings, ideas, hunches, and dreams. And we
cannot understand how firms create knowledge that is unique to them unless we
understand the role and function of human subjectivity in that process. …
Knowledge is information that is meaningful … Rather, we should focus on
―belief‖ as the starting point to an understanding of knowledge, because it is
belief that is the source of all knowledge, and it is human beings who hold and
justify such belief. Knowledge cannot exist without human subjectivities and the
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contexts that surround human beings because ―truth‖ differs according to who
we are and from where we view it. Knowledge is information that is
meaningful».

Нонака із співавторами запропонували підхід до теорії
менеджменту знань, що враховує відмінності в індивідуальній
суб'єктивності. Вони використовували дихотомію М. Полані
суб'єктивного «мовчазного» і об'єктивного «явного» знання, і вони
розуміють знання переважно як процес, хоча й не заперечують
розуміння знання як субстанції. Nonaka із співавторами [Nonaka,
2008] розглядають так званий процес SECI, який складається з
соціалізації, екстерналізації, комбінування та інтерналізації як
режимів перетворення знань. На стадії соціалізації, «індивідуальне
мовчазне знання передається через спільні переживання в
повсякденній соціальній взаємодії для створення нових мовчазних
знань». У процесі екстерналізації «мовчазні знання окремих людей
передаються явним шляхом через мову, зображення, моделі та інші
способи вираження, а потім поділяються з групою».
С. Хаген [Hagen, 2008] вказує, що термін «трансфер знань» є
надто обмеженим з огляду на інноваційну практику обміну знаннями,
яка визначається як сукупність політик та практик, які дозволяють
ефективно обмінюватися та створювати спільні знання між
виробниками та користувачами, при цьому модель обміну знаннями
забезпечує між ними синергію.
S.Hagen [2008, p.113]: «The knowledge exchange model ensures a
synergy and inter-connectedness between these two dynamics, a virtuous circle
that provides business with the knowledge, skills and competence they need
while business and the community can, in turn, influence the development of the
curriculum, learning methods, … research, governance and public engagement».

На думку Хагена [Hagen, 2008, p.114], для оптимального ефекту
обміну знаннями університет потребує створення стратегії
менеджменту знань, що має містити складові стратегічних бізнесальянсів та співпраці, консультації, підтримку бізнесу та експертні
поради, спільні дослідження та розробки із підприємництвом,
професійну підготовку і тренінги підприємців, короткі курси для
підприємництва
та
професійної
спільноти,
контракти
із
комерціалізації, передачі інтелектуальної власності, формування
малих
фірм,
працевлаштування
студентів,
зокрема
у
підприємницьких структурах, студентські інкубатори, підтримку
старт-апів, розповсюдження знань через публікації тощо.
Хаген вказує [Hagen, 2008], що обмін знаннями сьогодні є
ключовим компонентом місії багатьох університетів Європи, однак
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мають місце певні складнощі із вимірюванням його впливу. Проте
залишаються проблеми прискорення передачі знань та процесів
обміну. Бракує попиту з боку промисловості на знання університету,
а також здатності сприйняття знань із боку місцевої промисловості.
Успіх політики потребує тисяч індивідуальних зв'язків між
промисловістю та академічною спільнотою, можливо, із
європейським та національним втручанням. Для цього потрібно буде
набагато сильніші системні механізми, щоб мотивувати обидві
громади для кращого спілкування.
Обмін знаннями [University Alliance, 2014] - це узагальнюючий
термін, який описує всі двосторонні процеси між вченими та
неакадемічними особами та групами з метою створення культурних,
соціальних, економічних та дослідницьких переваг. Докази
неодноразово засвідчили те, що людський фактор має вирішальне
значення для потенціалу сприйняття, обміну знаннями та впливу
досліджень у бізнесі. Обмін знаннями є ключовим елементом впливу
наукових досліджень. Кожна взаємодія університетів з широким
світом, на міжнародному, національному та регіональному рівнях,
допомагає розширювати знання та поширювати цінність
університетських досліджень.
Т.К. Ульрічсен відзначає [Ulrichsen, 2014], що огляд «The Higher
education - business and community interaction survey» у Великій
Британії регулярно та систематично збирає дані про вартість деяких
ключових формальних механізмів обміну знаннями, що стосуються:
дослідження контрактів; спільних досліджень; консультування;
курсів; надання послуг та обладнання; підтримки регенерації та
розвитку проектів; ліцензування; створення «спін-аут» і старт-апів.
За попередніми звітами, дохід, що отриманий від діяльностей
щодо обміну знаннями, являє собою - принаймні у першому
наближенні – цінність діяльності для користувача, якщо ціна
відображає ринкову оцінку послуги. Проте, слід також погодитися,
що далеко не всі фактори обміну знаннями вдається представити у
показниках.
К.Чжан відзначає [Zhang, 2018], що основна увага у ранніх
дослідженнях зв'язків університетів та промисловості приділялася, у
першу чергу, трансферу знань через такі заходи, як патентне
ліцензування. Однак все частіше мале місце визнання того, що
потоки знань між університетами та їхніми партнерами є, по суті,
двостороннім процесом. Зв'язок між академічною спільнотою та
промисловістю - це навчальний процес, в якому кожен орган формує
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нові знання через співпрацю з іншими, а не просто через відносини
«взяти-передати». Дослідження також стверджують, що важливість
інтелектуальної власності була переоцінена. Термін «обмін
знаннями» зокрема означає, що взаємодія між науковцями та їхніми
партнерами відбувається ефективніше, ніж «передача знань»,
оскільки враховує набагато більш широкі комунікаційні канали, в
яких беруть участь науковці. Вважається, що певний ступінь
здатності фірм сприймати знання необхідний для застосування знань
з університетських джерел, оскільки не всі знання, які
розповсюджуються в регіоні, можуть бути усвідомлені та
використані. Відзначається, що у Сполученому Королівстві політика
обміну знаннями підтримує університети у розвитку співпраці із
державними та приватними партнерами вже понад 15 років.
Враховуючи, що більшість заходів і програм обміну знаннями
ігнорують специфічні особливості університетів, важливим
завданням для розробників політики є визнання різних ролей, які
університети грають у своїй регіональній ситуації. Поточний розрив
між політикою та практикою може бути заповнений шляхом
впровадження спеціально розроблених стратегій і тактик, які
враховують різницю у широкому колі установ, що складають сектор
вищої освіти.
Дж. Лі [Lee, 2018] визначає поняття обміну знаннями (knowledge
sharing) як основну частину менеджменту знань. Як зазначалося,
«обмін знаннями, що є центральною діяльністю з менеджменту знань,
має багатогранні наслідки та потенційні вигоди для організацій», а
ефекти обміну знаннями досліджувались багатьма дослідниками у
різних вимірах. Відзначено, що «університет повинен підтримувати
формальне та неформальне співтовариство» всередині, щоб студенти
могли більше спілкуватися. Збільшення зв'язків соціальної взаємодії
призведе до обміну знаннями окремих осіб, для того, щоб збільшити
шанс набути кваліфікації [Lee, 2018].
На нашу думку, неформальні громади за межами університету
також повинні відігравати важливу роль для підприємницьких
екосистем. Важливо зазначити, що індивідуальна творчість
співробітників університету та підприємців, здатність підприємців
сприймати знання дослідників університету є однією з основних для
подолання розриву між ними.
Дослідження процесу менеджменту знань, представлене Р.В.Д.
Гонсалесом та М. Ф. Мартіном [Gonsales, 2017], вказує на те, що
визначення та класифікація знань є надзвичайно важливими. Знання
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не слід плутати із інформацією чи даними. Насправді, знання є
кінцевим результатом еволюційного циклу, який потребує
спостереження, оцінки, рефлексії та досвіду, тобто знання, на відміну
від даних та інформації, матеріалізується лише із людською
діяльністю. Для фази набуття знань автори визначили чотири
складові: організаційні навчання, «поглинання знань» (absorbing
knowledge), креативний процес та трансформація знань.
За словами Т. Д. Вілсона [Wilson, 2002], ідея менеджменту знань
полягає в тому, що це, «по більшій частині, є примха менеджменту
(management fad), яку оприлюднюють в основному певні
консалтингові компанії, і є ймовірність того, що вона зникне, як і
попередні примхи». Вона спирається на дві основи: менеджмент
інформації - там, де існує велика частина примхи (і де знаходяться
явища пошуку та заміни маркетингу) та ефективне управління
робочою практикою. Проте ці останні практики ґрунтуються на
утопічній ідеї організаційної культури, а поняття менеджменту знань
використовується як синонім менеджменту інформації, при цьому
розум нібито стає керованим:
T.D.Wilson [Wilson, 2002]: «the 'knowledge management' idea is that it
is, in large part, a management fad, promulgated mainly by certain consultancy
companies, and the probability is that it will fade away like previous fads. It
rests on two foundations: the management of information - where a large part of
the fad exists (and where the 'search and replace marketing' phenomenon is
found), and the effective management of work practices. However, these latter
practices are predicated upon a Utopian idea of organizational culture in which
the benefits of information exchange are shared by all».

Як зазначають Дж.Нахапієт і Г.Сумантра [Nahapiet, 1998, р.
247], індивідуальні явні знання про те, що Дж. Спендер визначив
«свідоме знання» (conscious knowledge) [Spender, 1996], як правило,
доступні індивідууму у формі фактів, концепцій та структур, які
можна зберігати та «витягувати» із пам'яті чи особистих записів.
Другий елемент - індивідуальне мовчазне знання - те, що Спендер
позначив як «автоматичне знання» (automatic knowledge) - може
приймати безліч різних форм мовчазного знання, включаючи
теоретичні та практичні знання людей та реалізацію різних видів
художніх, спортивних та технічних навичок.
Таким чином, класифікація Спендера [Spender, 1996] пропонує
чотири типи знань: індивідуальне явне – свідоме, індивідуальне
неявне – автоматичне, соціальне явне – об'єктоване (оbjectified),
соціальне неявне – колективне (collective).
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Одним із поглядів на відносини між знаннями та інформацією є
запропоноване Ф. Дрецке у збірнику праць під редакцією Адріаанса і
ван Бентема [Adriaans, с. 33]: «Інформація, як це прийнято розуміти,
як розуміє її непрофесіонал, є епістемологічно важливим товаром. Це
важливо, тому що це необхідно для знання». Як відзначають К.
Девлін і Д. Розенберг у цьому збірнику [Adriaans, с. 697]: «Сьогодні
більшість з нас думає про інформацію як про товар, який багато в
чому залежить від того, як він втілений».
Звернемо увагу на те, що розгляд знання як товару має бути
пов'язаним із певною його явною формою, що часто
використовується не лише у економічних дослідженнях, а й у освіті,
якщо вона розглядається із позицій економіки. Наприклад, І.
Каупінен [Kauppinen, 2014] вказує: «Якщо ми згодні із тим, що
товарна форма є критичним аспектом капіталістичної ринкової
економіки, то демонстрація того, що знання може бути і
розглядається як товар в галузі вищої освіти, дає нам підставу
припускати, що академічний капіталізм - це не просто метафора».
Існує багато підходів щодо намагання використання у
менеджменті мовчазних (неявних) знань, що, на наш погляд, є
сумнівним. Зокрема, інколи автори вважають, що використання
сучасних засобів інформаційних технологій, інтерактивних людиномашинних систем може сприяти наближенню менеджменту до
оперування мовчазними знаннями. Так, згідно із В. Холфордом
[Holford, 2018], мовчазне знання незрівнянно з явним знанням і не
може бути повністю виражено мовою або у кодах, однак він пропонує
«пост-гуманістичний підхід людино-машинних взаємодій, що
дозволяє технології ... вивільняти людей, щоб зосередитися на
творчості».
Як відомо, традиційний підхід [Steup, 2018] визначає знання як
виправдане істинне переконання (justified true belief - JTB), однак
такий підхід також не позбавлений ускладнень. Виходячи із цього, Г.
Раддер [Radder, 2017] запропонував розрізняти три типи знань:
«Перший тип заснований на слабкому понятті обґрунтування. Цей
тип знань дуже близький до того, що ми зазвичай називаємо
(коректною) інформацією» (informational knowledge)» ... «другий тип
знань заснований на більш сильній формі обґрунтування: він вимагає
навичок для виконання процедур, які підтримують вимогу (що,
звичайно, передбачає глибоке розуміння його значення); отже,
«кваліфікованих знань» (skilled knowledge). Раддер стверджує, що
«нам потрібна диференціація між трьома типами знань, коли мова йде
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про проблему наукового знання як загального блага». Він також
відзначає, що якщо надійне виправдання знань залежить від інших
людей, то міркування про знання як про переконаність стає
сумнівним.
Для того, щоб бути товаром та предметом менеджменту,
когнітивний продукт має бути доступним для споживачів і
відокремлений від розуму особи, яка його створює. Як відомо
[Nonaka, 2008, p.42], «Значна частина економічної цінності фірми
вимірюється явними знаннями, такими як ноу-хау, патенти, авторські
права та імідж бренда, оскільки їх легше виміряти», але значна
цінність активів пов'язується саме із мовчазними знаннями,
необхідними для їх створення.
Єдність та суперечливість індивідуального і колективного
пізнання наприкінці минулого століття стало предметом підходу у
епістемології, що був визначений як соціальна епістемологія. У
межах останньої напрацьовано концепції колективного і групового
знання, концепції передачі знань і його «прийняття» за «свідченням»
тощо. Однак найбільш проблематичним аспектом пізнання є не
просто те, що знання та інше ментальне наповнення утворюється
окремою людиною як унікальні, а те, що вони не можуть бути цілком,
тотожно перенесені у мозок іншого. Повне перенесення всього
ментального змісту (mental content) однієї людини до іншої у
загальному випадку не є можливим. Людина має засоби передачі
іншій людині окремої думки, інформації, даних, сформулювати
певним чином свої відчуття та почуття, але не може передати весь
контекст власного мислення. Так само людина не володіє засобом
«схоплення» всього ментального контенту іншої людини, а може
сприйняти лише окремі фрагменти речі і тексту, знаки, символи,
образи, може інтерпретувати поведінку, здогадуватись про можливі
переконання іншого. Таким чином, ми маємо підстави вважати, що
можуть існувати розриви між знанням, яке має людина-передавач і
знанням, яке виникає у людини-приймача. Більш того, розриви
можуть існувати між знанням людини і текстом або промовою, які
вона адресує іншим людям.
Розрив між знанням людини і текстом, який вона створює для
передачі цього знання, може мати декілька пояснень. По-перше, текст
автора спирається на його особисті мотиви, переконання, досвід у
його унікальній цілісності. По-друге, мають місце використовувані
ним значення і смисли термінів, обрані версії гіпотез і теорій, яких
він дотримується. Отже, існують підстави для того, щоб автору не
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вдалося розкрити «всі» обґрунтування, докази та міркування,
відповідно до яких він вважає певне судження справедливим,
висловити всі складові підтвердження та переконання. Окрім цього,
певним аргументом є так зване «неявне знання» М.Поланьї [Polanyi,
1958], стосовно наявності якого існують міркування про те, що
вчений завжди знає більше, ніж може висловити. Наявність дуже
багатьох складових, за якими автор тексту може вважати певне
судження справедливим, може призводити до того, що не всі вони
будуть достатньо повно і однозначно представлені у обґрунтуванні
справедливості певного судження у певному тексті чи промові. Таким
чином, між знанням, інформацією і даними, ментальним контентом
свідомості автора і текстом буде утворюватись когнітивний розрив.
Чи має місце когнітивний розрив між текстом і читачем? Текст
представляє собою сукупність слів і фраз певною мовою, які для
спільноти, що використовує цю мову, мають певні набори значень.
Читач сприймає складові тексту і з'ясовує оптимальні для себе
значення слів і фраз відповідно до ментального контенту власної
свідомості. Когнітивний розрив між текстом і читачем виникає у
випадку, якщо читач не здатен сформувати у власній свідомості
зрозумілий для себе ментальний зміст тексту. Крайнім випадком
може бути ситуація, коли читач не розуміє мови тексту. Однак якщо
такий ментальний зміст може бути сформовано, то когнітивного
розриву не вникає, оскільки читач сам утворює ментальний зміст
тексту, що сприймається, у власній свідомості.
Звертаємо увагу:
- автор не відчуває когнітивного розриву, працюючи із власним
текстом, тому, що він його утворює так, як бажає, як ментальна
інформація перетікає у матеріальну шляхом написання (друку)
автором знаків;
- читач також може й не відчувати когнітивного розриву тому,
що утворює у свідомості власний зміст тексту, насправді – дещо
інший, а не той самий, який у нього намагався вкласти його автор.
Ментальний зміст тексту у свідомості читача відповідатиме
ментальному змісту автора настільки, наскільки той та інший мають
адекватний досвід, чуттєві налаштування, конкретну для відповідного
часу схему сприйняття та засвоєння тексту. Однак те, що читач сам
утворює ментальний зміст тексту, визначає «смерть автора і
народження читача» за Р.Бартом [Barthes, 2002]. Тобто, ментальні
змісти тексту, що створюються автором і читачем, у загальному
плані потенційно мають широкий спектр можливих розбіжностей і
153

малу ймовірність достатньо повного збігу. Зближення свідомості осіб
за досвідом та схожістю сприйняття текстів може досягатись
природно на основі єдності стандартів і норм життя, а також штучно
– шляхом єдності змісту навчання, спілкуванням, нормами
використання термінів, єдністю використовуваних підходів, теорій і
гіпотез тощо.
Розгляд функцій дослідника і викладача говорить про те, що їх
основним професійним завданням є одержання та застосування дещо
різних знань. Дослідник утворює знання на межі вже виправданого
(обґрунтованого, підтвердженого) та новостворених гіпотез, які не є
достатньо підтверджені. На відміну від дослідника, викладачу для
навчального процесу потрібні максимально виправдані знання, які
підтвердили свою цінність і варті бути переданими майбутнім
фахівцям, наступним поколінням. При цьому викладач обирає,
головним чином, доведене знання, і, за необхідністю, опрацьовує
його у напрямку спрощення засвоєння студентами, розраховуючи на
початковий рівень їх обізнаності за тематикою навчального курсу.
Однак якщо викладач використовує знання інших осіб, то він
потенційно потрапляє у ситуації когнітивних розривів і далеко не
завжди може мати достатнє переконання стосовно знань інших.
Як відомо, досвідчений викладач знає про те, що науковий
метод пізнання дає нам знання, що, за І. Лакатошем [Lacatos, 1978], є
штучно обмежене емпірично і теоретично, яке неповно підтверджене
або спростоване та систематизоване. Когнітивний результат, що
одержує підготовлений викладач із різних джерел, часто не має
підстав для того, щоб кваліфікуватись викладачем як знання,
стосовно якого він має виправдане переконання. Скоріше, викладач
виступає як поінформований стосовно одного когнітивного
матеріалу, і як такий, що має знання стосовно іншого.
Відомо, що дослідник одержує нове, але лише первинно
обґрунтоване і підтверджене знання, що є принципово незавершеним
у частині підтвердження і спростування. Воно значною мірою
утворене як інтерсуб'єктивний інтелектуальний конструкт, однак є
суб'єктивним у його розумі. На наш погляд, це знання лише у вигляді
інформації отримується викладачем, який засвоює його у власному
контексті свідомості. А викладач для доведення студентам
реконструює отримане знання систематично (вбудовує у наявну
систему раніше методично реконструйованих знань) і методично
(уточнює термінологію, описи та пояснення для викладення). Однак
знання дослідника і реконструйоване для студента знання викладача
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може належати до різних концепцій, систем і парадигм пізнання, а у
процесі реконструкції може набувати помилкової риторики та
паранауковості [Porev, 2016б 2017b, 2017c] змісту.
Ми відзначаємо важливий епістемологічний аспект виникнення
знання як «виправданої істинної переконаності» [Ichikawa, 2017] у
свідомості людини. Складова «переконаність» виникає як особливе
уявлення, наприклад, про доведений факт. Це суб'єктивне відчуття,
навіть якщо воно виникає через сприйняття міжсуб'єктного досвіду
суспільства, зумовлене всією практикою людства і не містить
емпіричних доказів, отриманих самим суб'єктом.
Існують ступені переконаності [Schwitzgebel, 2015]. Ми більше
переконані у тому, що, на нашу думку, відбувається або
підтверджується, а не у тому, що тільки прийшло в поле нашої уваги,
є випадковим або отримане із сумнівних джерел. Проте інформація та
дані, що надходять до нас, для однієї людини можуть створювати
знання, тоді як для іншої вони залишаться лише даними чи
інформацією.
Очевидно, що серед вчених певної дослідницької групи, які
отримують знання у спільній діяльності, одні й ті самі результати для
одних будуть дуже переконливими, для інших – ґрунтовними лише
певною мірою, а для когось - сумнівними. Подібні переконання
можуть виникати і як наслідок індивідуального пізнання, і як
результат спілкування суб'єктів. Але є всі підстави стверджувати, що
переконання певного суб'єкта, прямо чи опосередковано, через
матеріальні носії - текст, голос тощо - не передається тотожно
іншому суб'єкту, а виникає в процесі формування індивідуального
знання.
Те, що поза суб'єктом когнітивна субстанція перетворюється із
ментальної на якусь іншу і втрачає зв'язок із контекстом конкретної
свідомості суб'єкта, якому вона належала, говорить про те, що при
цьому відбувається когнітивний розрив, що у першу чергу стосується
відриву когнітивного продукту від особистої переконаності. І навіть
якщо вчені спільно проводять дослідження, знання, які вони
придбали, не ідентичні, і не можна сподіватися на повну передачу
знань іншим суб'єктам. Це, безумовно, стосується й передачі знань
між вченим і підприємцем. Чим більше інноваційний процес містить
дій щодо передачі досить складних знань між акторами, тим більше
він матиме когнітивних розривів.
Якщо ми будемо виходити із понять мовчазного та явного
знання та перетворення першого на друге, як можна представити у
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цих термінах підготовку наукових статей, монографій, а також
документації для реалізації результатів досліджень, і як це
узгоджується із ідеями екстерналізації?
Відзначимо, що при дослідженні проблем менеджменту знань в
університетах та підприємницьких структурах автори інколи
звертають увагу на те, що дихотомія явних і мовчазних знань занадто
обмежено представляє предмет дослідження. При цьому, виникають
бар'єри та когнітивні розриви, що є наслідками як закономірностей
пізнання та комунікацій, так і факторами багатозначності
людиновимірних процесів у їх раціональних, нераціональних та
ірраціональних проявах.
Так, Р. Чаг [Chugh, 2017] розглядає проблеми менеджменту
знань в університетах Австралії виходячи із двох типів знань - явного
explicit (матеріального - tangible) і мовчазного tacit (нематеріального intangible). Він вказує, що мовчазне знання важко отримувати і
передавати, але вважає, що їх можна перетворювати на явні знання.
На його думку, для швидкого обміну знаннями існує дві проблеми:
по-перше, складність самого обміну і наявні обмеження. Крім того,
існують бар'єри мовної передачі знань у контексті університетів.
Більшість мовних знань знаходяться у свідомості викладачів і
дослідників. Окрім цього існує нерозуміння щодо наявності бар'єрів
та засобів, що впливають на обмін знаннями. Н думку Р.Чага,
передача мовчазних знань в університетах часто ускладнюється
браком культури, недостатніми комунікаціями, браком ресурсів,
відсутністю довіри до колег, нестабільністю роботи, відсутністю
відповідного керівництва та організаційної політики, відсутністю
можливостей для неформальної взаємодії. Цільові засоби повинні
створити культуру спільного використання знань, заохочувати
відкрите спілкування, забезпечити адекватні ресурси тощо. Важливо,
щоб університети визнали цінність свого інтелектуального капіталу
та розвивали канали, які дозволяють передавати мовчазні знання.
У своїх дослідженнях фахівці часто посилаються на статтю
І.Нонаки (1994), у який він розглядає процеси перетворення
мовчазного знання та явне, посилаючись на дослідження Дж.Р.
Андерсона щодо єдності та розбіжностей декларативного і
процедурного типів знань. Нонака вказує, що у моделі Андерсона
представлені декларативні знання і процедурні знання, які Нонака
вважає схожими на явні та мовчазні відповідно. Він також згадує
гіпотезу Андерсона щодо можливості перетворення декларативних
знань на процедурні, однак на цих підставах робить власне
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припущення щодо можливості взаємних переходів між мовчазними
та явними знаннями.
I. Nonaka (1994): «The assumption that knowledge is created through
conversion between tacit and explicit knowledge allows us to postulate four
different ―modes‖ of knowledge conversion: (1) from tacit knowledge to tacit
knowledge, (2) from explicit knowledge to explicit knowledge, (3) from tacit
knowledge to explicit knowledge, and (4) from explicit knowledge to tacit
knowledge.»

Нонака також порівнює знання із інформацією і вказує, що
інформація - це потік повідомлень, тоді як знання створюються та
організовуються самим потоком інформації, закріпленої на
зобов'язаннях та переконаннях його власника. Якщо, на наш погляд,
розмежування інформації та знань у наведеній статті можна вважати
достатньо переконливим, то низка суджень щодо можливостей
перетворення мовчазних знань на явні потребує уточнень.
Стоквік та інші (Stokvik et al., 2016) [Stokvik, 2016] відзначають,
що важливими для підприємництва є чотири типи знань: явні
(explicit), мовчазні (tacit), приховані (hidden) та неявні (implicit).
Приховані знання співвідносяться із принципом «ми не знаємо, що
ми не знаємо» і вони є основою творчості та інновацій. Неявні знання
- це знання, якими володіють організації, але які не
використовуються і не вкладаються у виробничу практику через межі
знань. Явні, мовчазні, приховані та неявні типи знань можуть бути
напрацьовані шляхом колективних процесів навчання в компанії. На
рівні політики всі чотири типи знань та умови їх використання
повинні бути враховані для сприяння створенню нового
підприємства.
М. Девіс [Davies, 2015] наводить спрощене визначення
імпліцитного знання, за яким явні знання (explicit knowledge) – це
такі, що можуть бути представлені у вербальному судженні, а
імпліцитні – це неявні знання, що просто не належать до явних. Він
вважає, що у цьому випадку імпліцитні знання еквівалентні тому, що
Поланьї визначав як «мовчазне» знання (tacit knowing), які не можуть
бути «схоплені» мовою без контекстно-залежних та демонстраційних
складових:
M. Davies (2015): «Explicit knowledge is knowledge that the knower can
make explicit by means of a verbal statement; implicit knowledge is knowledge
that is not explicit. Implicit knowledge can then be defined simply as knowledge
that is not explicit. On this construal, implicit knowledge corresponds roughly to
what Polanyi (1967) calls ‗tacit knowing‘. … While explicit knowledge can be
expressed and communicated linguistically, Polanyi‘s tacit knowing cannot be
157

captured in language without reliance on context-dependent or demonstrative
elements».

З. Дієнес і Дж.Пернер [Dienes, 1998] визначають, що факт є
переданий експліцитно (явним чином), якщо він виражається
стандартним змістом використовуваних слів. Якщо щось передано,
але не явно, то ми кажемо, що це було передано імпліцитно (неявно).
Вони розрізняють два основних джерела імпліцитності. Одним з них
є контекстна функція, використання того, що було сказано явним
чином. Першопричиною є пресупозиція (припущення). Інше джерело
імпліцієнта полягає в концептуальній структурі явно вживаних слів.
Кожного разу, коли ми кажемо, що щось є Х (наприклад, птахом), ми
неявно заявляємо, що це також примірник категорії більш високого
порядку, ніж X (наприклад, тварина). Обидва джерела імпліцитності є
спільними у тім, що передана інформація недвозначно стосується
допоміжних фактів, необхідних для того, щоб явна частина мала
значення, яке вона має. Допоміжні факти, які явно не представлені,
але повинні мати місце для того, щоб явно відомий факт був відомий,
представлені імпліцитно (неявно). Отже, автори зазначають: «Знання
із явними представленнями частини його вмісту можуть містити інші
частини змісту: ставлення та самосвідомість як утримувач ставлення
імпліцитно. Також явні знання можуть бути представленням сполук
(як правило: сполучних властивостей), що залишає структуру їх
компонент імпліцитною».
Автори роботи (van Osch et al., 2018) [van Osch, 2018]
констатують, що терміни «явні знання» (explicit knowledge) та «неявні
знання» (implicit knowledge) приймають у дослідженнях фахівців
різні визначення, проте ключовим компонентом у оцінках вони
вважають усвідомлення / свідомість. Явне знання - це знання, яке
хтось усвідомлює, тоді як неявне знання виходить за межі
усвідомлення. Вони також зазначають, що доступ до неявних знань є
автоматичним, а, отже, швидким і легким, тоді як явне знання
вимагає уважного контролю, і, отже, його формування займає багато
часу. Неявне знання може стати очевидним лише у лінгвістичній
поведінці, тоді як явне знання може бути виражено словами.
Багато авторів вказують на те, що когнітивний базис
менеджменту знань не може обмежуватись лише мовчазними (tacit
knowledge) та явними знаннями (explicit knowledge): між ними
повинні знаходитись знання, що представляють собою перехід, у
якому на основі мовчазних утворюються такі знання, які
створюються суб'єктом у процесі осмислення для мовного або
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текстового використання. Однак при цьому можна також припустити,
що не все, що утворюється у свідомості, не всі значення та смисли у
їх прогресії повинні потрапляти на матеріальні носії слів і фраз у
вигляді текстів і промов.
Представляючи свої думки на папері та комп'ютері, учений
пише текст із положеннями, «витягуючи» їх з прихованих шарів своєї
свідомості в більш оперативні. Як правило, передача думок
матеріальним носіям сама по собі відбувається таким чином, що
людина викликає у свідомості декілька варіантів фраз, вибираючи з
них ті, що вважаються більш адекватними і актуальними для даного
процесу формування тексту, оптимальними для певного документа.
Доступними для осмислення автором у його оперативному мисленні
завжди може бути набагато більше матеріалу для мовних фраз, ніж
обрані ним варіанти, які він передає на матеріальний носій. Не все
напрацьоване мисленням і розташоване у оперативному шарі
свідомості завжди готове до використання і передачі, дещо потребує
подальшого переосмислення за допомогою іншого змісту, що може
бути пригаданий, або зовнішніх для свідомості даних та інформації.
Ми можемо говорити про те, що мовчазне знання в процесі
підготовки тексту у свідомості частково перетворюється на
когнітивний результат, який можна вважати оперативними знаннями.
Відзначимо, що таким чином визначені оперативні знання можуть
відповідати поняттю виправданого істинного переконання.
Для того, щоб створити текст на матеріальному носії, його автор
обирає з оперативних знань те, що він вважає оптимальним, і
перетворює ментальний зразок на матеріальні символи на носії. Цей
процес утворення матеріальної сукупності символів за ментальним
прототипом можна розглядати як екстерналізацію чи об'єктивацію.
Отриманий при цьому текст на матеріальному носії відірвано від
контексту свідомості та переконаності людини, і він втрачає
властивості знання, однак несе інформацію та дані.
Слід зазначити, що створення оперативного знання формує
розрив між ним і мовчазним знанням відповідної людини.
Когнітивний розрив створюється як характеристика відокремлення
всього інтелектуального мовчазного змісту від знань, «витягнутих» із
свідомості прихованих шарів, до більш оперативних на сучасному
етапі існуючого зовнішнього та внутрішнього контексту та інших
факторів, що визначають людський умова
Когнітивний розрив дещо іншого типу виникає в процесі
перетворення автором оперативного знання в пізнавальний об'єкт,
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який переноситься на матеріальне середовище певною мовою або з
використанням декількох мов. Цей пізнавальний перехід цілком
зрозумілий автору тексту, тому що він формує фрази на основі
оперативного знання, але це розрив для тексту або промови, який
втрачає невербалізовані переконання автора і таким для тих, хто
слухає автора чи читає твір. Для тих, хто сприймає, залишається
невідомим не тільки мовчазний зміст авторської свідомості, але і його
ситуативно сформоване оперативне знання.
На наш погляд, розрив між мовчазним (прихованим) та
оперативним знанням можна кваліфікувати як когнітивний розрив
актуалізації, а розрив між оперативним знанням та його
представленням на матеріальному носії - як когнітивний розрив
екстерналізації.
Слід зазначити, що мовчазне знання не є предметом товару,
однак ним не є й оперативне знання, оскільки воно не переноситься
цілком на матеріальний носій і існує лише тимчасово у свідомості
автора. Товаром чи послугою може бути об'єктивне явне «знання»,
однак, як було вказано, воно втрачає одну з головних ознак знання –
притаманну людині переконаність. Що стосується інформації,
існують різні підходи [Mingers, 2014] до визначення його понять, і
інформація може визначатись і як об'єктивна, і як суто суб'єктивна
сутність. На нашу думку, питання об'єктивності або суб'єктивності
більш стосуються інформації та даних, ніж знань.
Наше дослідження підтверджує той аргумент, що особисте
знання у формі мовчазних знань, обґрунтованих переконань та
оперативних знань у нашому розумінні належить до категорії знань,
які є суб'єктивними і перебувають у свідомості людини, хоча знання
й має соціальний характер за походженням. З цих позицій
менеджмент цих знань є певною метафорою або спрощенням
когнітивних процесів. Наявність когнітивних розривів, визначених у
нашому дослідженні, підтверджує те, що поняття менеджменту знань
в традиційно використовуваних формах є менш правильним, ніж
поняття менеджменту інформації.
Відзначимо, що у концепції Г. Іцковіца [Etzkowitz, 2003] йдеться
про безпосередню підприємницьку діяльність вчених університетів як
носіїв відповідних знань, однак у цьому випадку їм може бракувати
підприємницьких компетентностей, практичного досвіду роботи та
ділових зв'язків. Неважко припустити, що дослідник, який здійснював
навчально-методичну та успішну наукову діяльність в університеті,
не мав достатньо часу, інформаційних та комунікаційних
160

можливостей для одержання одночасно підприємницького досвіду.
Таким чином, розглядаючи та усвідомлюючи започаткування
інноваційних підприємницьких структур за участі працівників
університету, доведеться більш мати справу або із когнітивними
розривами, або із браком підприємницької компетентності фахівців
університетів, які стають підприємцями.
Роль когнітивних розривів має бути врахована у процесах
формування та функціонування підприємницьких екосистем навколо
університетів. Існує добре відома концепція Г. Іцковіца [Etzkowitz,
2003], яка доповнена у наших дослідженнях [Porev, 2012], що
стосується створення малих інноваційних фірм на базі дослідницьких
груп університетів, і яку тепер слід переглянути із когнітивних
позицій. Важливим аспектом подолання когнітивних розривів між
результатами досліджень та їх використанням є тісна участь
дослідників у підприємницькій діяльності фірм. Можна сказати, що
наявні концепції не містили усвідомлення когнітивних розривів між
дослідниками та підприємцями, але фактично мінімізували їх вплив у
процесі обміну знаннями за безпосередньої участі дослідників у
підприємництві.
Наші результати дослідження когнітивних розривів корисні для
усвідомлення процесів обміну когнітивними продуктами при розгляді
функціонування університетів у підприємницьких екосистемах.
Однак у дослідженні було показано, що ці результати стосуються і
внутрішньої проблеми університетів – єдності та суперечливості
дослідницького і викладацького пізнання. Дослідження питань
феномену університетського пізнання із позицій класичної
індивідуальної та соціальної епістемології дають підстави зробити
наступні висновки.
1. Навчальна діяльність викладача в університеті залежить від
результатів досліджень, що виконуються іншими особами,
дослідницькими групами, узагальненого світового досвіду.
Опрацювання цього когнітивного доробку передбачає усвідомлення
широкого кола результатів, що далеко виходять за межі власних
досліджень викладача. Відомо, що людське пізнання не забезпечує
тотожного перенесення знань одних дослідників у свідомість інших
вчених. Ми підкреслюємо, що це утворює когнітивні розриви між
знаннями різних осіб незважаючи на колективну та інтерсуб'єктивну
сутність пізнання.
2. Когнітивні розриви між знанням індивідуума у його
свідомості та їх інтерпретацією у його промові або тексті
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представляють природний факт пізнання та інтелектуальної
комунікації. Ігнорування цього факту веде до викривлення уявлень
про сутність і механізми пізнання у колективах. Зокрема, наявність
когнітивних розривів проявляє себе у ефекті, що можна вважати
«когнітивною проблемою викладача», який, у випадку достатньо
широкого навчального курсу, змушений викладати інтерпретації
чужих знань, не маючи можливості повного відтворення
виправданого переконання авторів досліджень у своїй свідомості.
3. Норма наукової новизни для результатів дослідника визначає
цінність знання, що, відповідно до сучасних концепцій, виступає як
приблизно істинне та/або емпірично адекватне. Нові результати
мають новий сенс, якщо вони відрізняються від попередніх знань,
дослідник повинен відокремити одержане ним знання від наявного,
знайти як їх єдність, так і розбіжності. Характерним є те, що
дослідник у своїй діяльності повинен намагатись нарощувати
когнітивний розрив власних знань із знаннями інших дослідників,
викладачів і студентів.
4. Завдяки когнітивним розривам, знання викладача ніколи не
тотожне сумі знань дослідників, чиї наукові результати він
використовує. Однак через когнітивний розрив між знаннями у
свідомості і інформацією тексту, і навчальний матеріал має
поступатись повнотою знанням його автора.
5. Викладачі можуть використовувати доробок інших, не маючи
до нього належного виправданого переконання, і, тим не менше, таке
викладання може бути корисною передачею інформації. Однак якщо
викладач не має довіри до знання інших, це збільшуватиме
когнітивний розрив між знанням дослідників і навчальним
матеріалом. У той же час, одним із головних завдань викладача є
забезпечення концептуальної єдності навчального матеріалу як
такого, що повинен несуперечливо засвоюватися студентами,
навчальний матеріал має бути більш систематизованим і
орієнтованим на засвоєння студентами.
6. Викладач підміняє отримане дослідниками знання своїми
інтерпретаціями і має у цьому широкі можливості одержати як якісне
систематизоване знання, так і його послаблені версії від неповної
інформації до паранауки.
7. Наявність когнітивних розривів слід враховувати при
стимулюванні діяльності дослідників та викладачів як таких, що
відрізняються за цілями, цінностями та підходами до досліджень.
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Підсумки досліджень у 2016 – 2018 роках
1. Наші дослідження показують, що провідні державні
університети в Україні, зокрема технічні та технологічні, у тій чи
іншій мірі спрямовують освітню діяльність, дослідження та розробки,
а також діяльність у межах «третьої місії» на досягнення
максимального внеску у розвиток соціально-економічної системи
країни та регіону, що у фахових колах університетів Євросоюзу
отримало назву суспільного впливу. Університети країни
напрацьовують нові та, певною мірою, дієві методи та засоби
вирішення проблем виживання, конкуренції та розвитку на засадах
підприємництва, маючи на увазі не просто «діяльність щодо
отримання прибутку», а досягнення економічних результатів на
засадах ініціативності, креативності та відповідальності. Відбувається
трансформація підходів до освіти, науки та «третьої місії»
університетів, за якими заклади та їх окремі підрозділи конкурують за
ресурси на регіональному, національному та світовому рівні. При
цьому важливою складовою розвитку є конкуренція у науковотехнологічній сфері, де основними діючими особами виступають
дослідницькі та розробницькі групи викладачів, дослідників,
студентів та аспірантів.
2. Важливішою ланкою науки та вищої освіти, інноваційних
систем розвинутих країн є дослідницькі університети «світового
класу». Уряд та інші організатори вищої освіти та науки зробили
певні кроки у напрямку створення таких університетів в Україні,
однак зусилля були організаційно та фінансово недостатніми і дещо
помилковими, що було показано у наших дослідженнях. Замість того,
щоб створювати проекти майбутніх дослідницьких університетів та
фінансувати досягнення ними результатів, сумірних із відповідними
для закладів Євросоюзу, в країні почалась «роздача статусів» за
наявні результати та із політичних міркувань. Можливо, це вплинуло
на фактичне припинення Державної програми «Наука в
університетах». Незважаючи на те, що у Закон України «Про вищу
освіту» свого часу було внесено Статтю 30 «Дослідницький
університет», справу фактично призупинено. Стало також
зрозумілим, що Україна ще довгий час не зможе фінансово
забезпечити створення більш ніж 1-3 дослідницьких університетів
світового класу.
3. У наших дослідженнях показано, що підхід щодо створення
менш потужних, але адаптованих до реалій країни і регіону
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локальних дослідницьких університетів може бути реалізовано. На
основі ідей провідних закордонних фахівців та наших напрацювань
запропоновані основні засади створення локальних дослідницьких
університетів, що можуть бути сформовані, головним чином, на базі
наявних класичних, технічних і технологічних університетів. На наш
погляд, може йтись про формування 25-30 достатньо потужних
локальних дослідницьких університетів протягом найближчих 5-10
років, однак це вимагатиме як акцентованої всебічної підтримки, так і
суттєвої зміні підходу щодо досліджень та розробок.
4. Створення локальних дослідницьких університетів в Україні,
що відповідатимуть завданням опанування ними належного місця у
Європейському освітньому і науковому просторі, значною мірою
залежатиме від того, чи вдасться заходами державної політики та
зусиллями самих університетів досягти належного матеріального та
фінансового забезпечення їх діяльності на основі як достатнього
бюджетного фінансування, так і зароблених закладами коштів. Однак
наукова, науково-технічна (технологічна) діяльність та інноваційне
підприємництво відповідних державних університетів потребує
реформування:
необхідне
більш
інтенсивне
індивідуальне
стимулювання досягнення вченими конкретних якісних і корисних
наукових і науково-прикладних результатів, однак виходячи із
оптимального балансу освітньої та наукової діяльності у закладі.
5. Дослідження показують, що у державних технічних і
технологічні університетах країни відбувається формування
дослідницького ядра вчених, що виконують наукові дослідження та
розробки світового рівня, а також продовжується функціонування
«розробницького шару» дослідницьких груп, результати яких
орієнтовані на потреби регіонів. Одним із наших висновків є
доцільність створення програм пре-інкубації на кафедрах вітчизняних
університетів, однак найбільш результативними ці програми можуть
бути там, де пре-інкубація здійснюється на основі діяльності
дослідницьких і розробницьких груп, що продукують власні
конкурентоздатні розробки та технології і активно співпрацюють із
підприємництвом.
6. На наш погляд, започаткування локальних дослідницьких
університетів в Україні можливе за виконання умов, які визначені
міжнародними експертами так званої панелі PSF в рамках політичних
інструментів
програми
"Горизонт-2020",
щодо
досягнення
«досконалості досліджень» і «досконалості досліджень для
інновацій». Автор вважає, що досягнення «досконалості досліджень»
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у вітчизняних університетах слід починати із формування
«дослідницького ядра» груп і окремих вчених, які за умов належного
стимулювання стабільно одержуватимуть результати на передньому
краї світової науки. Вирішення завдання «досконалості досліджень
для інновацій» потребує стимулювання формування шару
розробницьких груп, які матимуть завданням отримувати науковотехнологічні і науково-практичні результати, корисні країні та
регіону, у активній співпраці із промисловістю та підприємництвом.
Показниками діяльності «дослідницького ядра» університету,
певною мірою, є кількість публікацій та їх цитувань у журналах, що
реферуються у системах Скопус і Веб оф Сайнс, зокрема, у найбільш
престижних журналах Світу. Однак головним є те, наскільки нове,
якісне, обґрунтоване та доведене, «досконале» знання утворюється у
цих групах, як воно оцінюється та використовується світовою
фаховою спільнотою, а також який вплив і внесок воно робить у
суспільство та економіку України. Одним із головних показників
діяльності «розробницького шару» локального дослідницького
університету повинне бути суттєве зростання коштів промисловості
та підприємництва вітчизняних, закордонних і міжнародних
замовників, що залучатимуться закладом на основі розширення
взаємовигідної співпраці. Ця діяльність сьогодні в Україні потребує
державного стимулювання.
7. Одним із головних принципів реалізації суспільного впливу в
останні роки стає «обмін знаннями», що є подальшим розвитком ідей
трансферу технологій і трансферу знань. Суттєвою відмінністю нової
концепції обміну знаннями є його двостороння спрямованість – як від
університету до споживачів його знань, так і від останніх до
університету.
На наш погляд, одним із завдань державної політики щодо
стимулювання діяльності університетів на сучасному етапі повинне
бути здійснення заходів щодо забезпечення максимально повного і
ефективного обміну знаннями між університетом і його партнерами,
використовуючи при цьому досвід провідних країн, зокрема Великої
Британії.
8. Достатньо відомими формами співпраці університетів із
партнерами у локальних соціально-економічних структурах є моделі
кластерів, інноваційних систем, промислових регіонів тощо. Відносно
новою для України є концепція підприємницьких екосистем, що все
більш активно використовується і досліджується закордоном, зокрема
у країнах Євросоюзу. Відмінністю підприємницьких екосистем від
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подібних форм є те, що у них головна увага приділяється
формуванню і підтримці швидкозростаючих фірм. При цьому більше
уваги приділяється особистості підприємця, підприємницьким
знанням і компетентностям, непрямим формам стимулювання. Це
вимагає нових для вищої освіти країни підходів щодо
підприємницької освіти, організації наукових досліджень і розробок.
Підприємницька освіта, навчання і тренування, форми преінкубації в умовах забезпечення формування та діяльності
підприємницьких екосистем все більше розглядаються не як окремі
програми і курси, а як інтегровані освітньо-підприємницькі
середовища, що цілком природно можуть формуватись на основі
університетів. А наукові дослідження та розробки, створення фірм на
основі науково-технологічних напрацювань фахівців дослідницьких
груп університетів, процеси утворення старт-апів і спін-оф все більше
розглядаються із позицій тісної співпраці та обміну знаннями. Наше
дослідження дозволило визначити форму співпраці, що є
характерною для вітчизняних технічних і технологічних
університетів у регіонах, яка максимально відповідає концепції
обміну знаннями – це підтримка функціонування паралельних
структур типу «дослідницька група університету – мала фірма».
Нашою рекомендацією є всебічна підтримка формування та розвитку
таких структур, зокрема при державних технічних і технологічних
університетах.
9. Співпраця академічних наукових установ України із
університетами, як правило, передбачає участь наукових працівників
установ у навчальному процесі університетів у якості викладачів.
Певною мірою здійснюється підготовка студентів, аспірантів і
докторантів університету й у академічних наукових установах. При
цьому, як правило, наставницька діяльність не входить до переліку
основних обов'язків штатних наукових працівників установ. Однак
реалізація концепцій формування підприємницьких екосистем і більш
інтенсивного і цілеспрямованого обміну знаннями між науковцями і
підприємцями, у тому числі – й майбутніми, що проходять підготовку
у пре-інкубаторах, ставить завдання більш активної участі у цьому
наукових працівників академічних установ, що повинне стати
предметом стимулювання із боку державної політики.
10. Наші дослідження питань феномену університетського
пізнання із позицій класичної індивідуальної та соціальної
епістемології дають підстави зробити наступний висновок. Навчальна
діяльність викладача в університеті залежить від результатів
166

досліджень, що виконуються іншими особами, а опрацювання цього
когнітивного доробку передбачає усвідомлення широкого кола
результатів, що далеко виходять за межі власних досліджень
викладача. Однак відомо, що людське пізнання не забезпечує
тотожного перенесення знань одних дослідників у свідомість інших, і
це утворює когнітивні розриви між знаннями різних осіб незважаючи
на колективну та інтерсуб'єктивну сутність пізнання. Ігнорування
цього факту веде до викривлення уявлень про сутність і механізми
пізнання у колективах. Наявність когнітивних розривів слід
враховувати при стимулюванні діяльностей дослідників та викладачів
як таких, що відрізняються за цілями, цінностями та підходами до
досліджень. При цьому слід взяти до уваги, що і дослідження задля
нових знань, і дослідження задля їх систематизації та навчальнометодичної реконструкції є невід'ємними складовими діяльності
університету.
11. Наше дослідження показує, що вимоги щодо «досконалості
досліджень» і «досконалості досліджень для інновацій» вчених,
наукових і науково-педагогічних працівників відсутні в українському
законодавстві, але вони також не мають і адекватного організаційнополітичного контексту для того, щоб реалізуватися. Це корелює з
досить низькими результатами наукових досліджень і розробок в
порівнянні з багатьма країнами, які мають схожу наукову культуру і
технологічні амбіції. Іноді законодавство використовує поняття
«публікацій в наукометричних базах даних» або «публікації в
журналах Скопус і Веб оф Сайнс» як інструменти досягнення якості
наукових результатів, однак використання лише кількості
відповідних статей не спрямовує дослідників на передачу і обмін
знаннями та утворення від наукових результатів суспільного впливу.
Слід зазначити, що за правилами функціонування української
науки і системи вищої освіти, для вчених є оптимальним саме
отримання наукових ступенів і вчених звань незалежно від того,
будуть при цьому створені нові наукові знання високої якості чи
можна буде їх одержати якимось іншим не когнітивним шляхом.
Наші дослідження показують, що створення високоякісних наукових
знань і отримання наукових ступенів та вчених звань слід розглядати
не як строго пов'язані. Для вченого в країні існують законодавчо
обумовлені потреби не у одержанні якісних та корисних наукових
знань, а щодо опанування наукових ступенів та вчених звань для
того, щоб зайняти певну посаду і для того, щоб відповідати вимогам
ліцензування освітньої діяльності.
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12. Аналіз змісту публікацій у окремих соціогуманітарних
збірниках університетів країни показує, що справа не лише у
формальних наукометричних показниках, а й у недостатньо
обґрунтованих положеннях статей, що значною мірою представляють
міркування та гадки, професійно-практичний досвід, констатації
відомих поглядів та матеріалів, зокрема викладених у навчальних
посібниках та підручниках. Автори розглянутих нами статей часто
апелюють до повсякденно-практичного досвіду і ситуативної
інформації замість посилань на ґрунтовні дослідження, їх аналізу та
використання. У статтях за соціогуманітарною тематикою дуже рідко
використовуються англомовні дослідницькі статті останніх років.
Наведене дає підстави вважати достатньо значну частину
соціогуманітарних публікацій вітчизняних авторів такими, що не
відповідають нормам науки у частині обґрунтованості та наукової
новизни, яка має місце як загальна для всієї світової науки. Кількість і
якість посилань на публікації повинна відповідати завданням
максимально повного використання доробку провідних дослідників
усього світу, що особливо стосується англомовних реферованих
дослідницьких статей і монографій. Реформування університетської
науки повинне зокрема стосуватись подолання обмеженості,
«містечковості» у дослідженнях.
Журнали та збірники, що публікують значну кількість статей,
які не містять нових наукових результатів, навряд чи можна вважати
науковими і підтримувати їх у цій якості. Можливо, доцільно
відокремити вітчизняні наукові журнали від практико-методичних та
«тренувальних» для науковців-початківців. Як вчений повинен
публікуватись у журналах, що забезпечуватимуть належне
використання його наукових результатів світовою спільнотою, так і
журнал (збірник) повинен вимагати від своїх авторів представлення у
публікаціях повно обґрунтованих, нових та конкурентоздатних
наукових результатів.
13. Нагальною потребою є запровадження індивідуальної
атестації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
вчених університету з метою визначення та оцінки особистих
результатів для стимулювання їх досконалості та високої
продуктивності. Показники, що використовуватимуться при
індивідуальній атестації вчених університету, повинні також
слугувати інструментом конкурентних змагань за фінансування їх
діяльності. До основних принципів індивідуальної атестації повинне
бути зосередження на оцінюванні особистих результатів вченого а
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також таких колективних, у яких достатньо достовірно може бути
відокремлена його участь і частка. В основу критеріїв, показників та
оцінювання наукової діяльності має бути покладено те, що є її
результатами, а не лише формами їх представлення, якісні оцінки
нових наукових знань (у вигляді встановлених закономірностей і
причинно-наслідкових зв'язків, наукових описів та пояснень, теорій
та концепцій тощо), що створені вченим, а не лише кількісні
показники наукових публікацій. Прикладами формальної, але
корисної оцінки кількісних показників можуть бути, зокрема, не всі
цитування якоїсь певної публікації вченого-атестанта, а лише
позитивні і такі, що належать вченим, які не мають із атестантом
спільних інтересів. Оцінювати можна результати обміну знаннями із
промисловістю, підприємництвом та іншими зацікавленими особами,
структурами та організаціями, які обґрунтовано це засвідчують.
Важливою складовою результатів одержання позабюджетних коштів
від вітчизняних та закордонних замовників із визначенням частки
атестанта.
14. З метою стимулювання результативності наукових
досліджень та розробок вчених у наших роботах запропоновано
певні підходи, та пропозиції, які потребують уточнення у подальших
дослідженнях та обговорення у компетентному зацікавленому
середовищі. В Україні у галузі соціогуманітарних наук має
сформуватися фахова спільнота, яка, по перше, активно вивчає і
цитує світовий доробок, який сьогодні значною мірою представлений
у англомовних закордонних публікаціях. По друге, фахова спільнота
країни повинна проводити постійну роботу щодо вивчення
публікацій вітчизняних дослідників, їх критичного аналізу та
відповідного цитування. Лише фахова спільнота країни як складова
світового товариства вчених здатна сприяти висвітленню та
використанню дійсно цікавих, якісних та корисних напрацювань у їх
протиставленні публікаціям задля одержання формальних показників.
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