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Вступ: засади реформування науки 

 

Сучасна університетська наука має джерелами весь розвиток 

людської цивілізації, але після завершення Другої світової війни 

вступила у нову фазу, коли було підтверджено та усвідомлено її 

радикальне значення. Знаменита доповідь В.Буша «Science – The 

Endless Frontier» [1], визнання незаперечної цінності науки для 

людства і пріоритетності фундаментальних досліджень, створення 

Національного наукового фонду США було певною точкою відліку 

не лише для вченої спільноти, а й для боротьби країн за науково-

технологічну першість як невід'ємну складову політичного і 

економічного лідерства. 

Ідеї самоцінності фундаментальної науки В.Буша, її спільних 

прав на наукові результати, об'єктивності, універсальності, 

організованого скептицизму за Р.Мертоном [2], «Республіки вчених» 

М.Поланьї [3], здавалося б, встановлювали незаперечні норми 

наукового дослідження і моралі  спільноти вчених. Переконували у 

цьому, значною мірою, атомно-космічні успіхи, поява 

обчислювальних машин і робототехніки, «досконалість» 

дослідницьких університетів. 

Однак виявилось, що навіть у країнах із розвинутою економікою 

та промисловістю, добре організованим розподілом праці у науковій, 

освітній та технологічній сферах, результати досліджень не завжди 

швидко знаходять своє впровадження. Виникає потреба у спеціальній 

інноваційній системі, що цілеспрямовано здійснює просування на 

ринок результатів наукових досліджень і розробок, маркетинг і 

менеджмент, забезпечує виробниче освоєння технологій, організовує 

створення малих науково-технологічних фірм на базі дослідницьких 

груп університетів як власників науково-прикладних результатів, 

компетентних, креативних, зацікавлених та динамічних агентів 

науково-технологічного розвитку. При цьому суспільство хвилює й 

те, що найдосконаліші технічні засоби все більше стають залежними 

від того, хто й як їх проектує, конструює, виробляє та використовує: 

часто штучні речи, «введені» людиною у Реальність, «ведуть себе» 

дещо або зовсім не так, як це було передбачено їх утворювачами. 

Наука все більше обирає своїм предметом не лише високе 

пізнання законів природи як стабільних сутностей чи ідеали 
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математичного мислення, а й повсякденні практики. У останніх вона 

наповнюється дослідженнями, що більш шукають корисності, ніж 

істинності, знаннями, які можуть бути «тими чи іншими» (у 

розумінні Аристотеля [4] та Декарта [5]) в залежності від мінливих 

цілей і цінностей, людиновимірної природи суспільства. Стає 

очевидним, що більшість суспільно-гуманітарних закономірностей 

настільки корисні, наскільки вони відповідають не метафізичним 

принципам та «науковим знанням загальних правил», а конкретним 

обставинам, що було відомо вже філософам давнини, відзначали 

К.Ушинський [6] і Д.Дьюї [7] щодо педагогіки та Ф. фон Гайєк [8] 

стосовно економіки. Пізнання у галузі природничих дисциплін також 

все більше визнається таким, що не просто шукає істину на засадах 

об'єктивності, а наближується до неї шляхом досягнення зростання 

емпіричної адекватності, шляхом верифікації та фальсифікування, 

конкуренції дослідницьких програм. 

Наприкінці століття авторитетні організатори науки на чолі із 

Х.Новотни та М.Гіббонсом [9] проголошують створення концепції 

виробництва знань «Mode 2», яке вже у вихідному моменті повинне 

зняти з порядку денного проблему використання результатів 

досліджень, оскільки виробляє знання в контексті його застосування. 

Запропоноване виробництво знань із самого початку є між- і транс 

дисциплінарним, оскільки повинне бути не результатом досліджень у 

межах окремої галузі науки, а спрямовується на вирішення реальних 

практичних проблем, які (майже) завжди міждисциплінарні. У цьому 

виробництві знань знаходить своє місце і суспільна думка, і вимоги 

усіх зацікавлених сторін. Стає зрозумілим, що «Mode 2» - це дещо 

інше, ніж традиційна наука, однак фахівці доводять, що наведене не є 

чимось принципово новим, а певною мірою відображає методи і 

засоби частини сучасних досліджень. 

Паралельно із цим відомий фізик Д.Зімен [10] висловлює думки 

про те, що реальна наука вже не відповідає нормам «чистого», 

незацікавленого та некомерційного наукового пошуку, а все більше 

стає прикладною, її результати являють собою інтелектуальну 

власність, знання створюються на замовлення. Наука фактично вже є, 

так би мовити, «постакадемічною».  

У дослідженнях європейських, головним чином – британських 

учених, - показується, що фундаментальні дослідження у строго 
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критеріальному вимірі є міфом, оскільки у науці далеко не завжди 

зрозуміло, що є первинним, а що – надбудовою (дихотомія факту, 

навантаженого теорією, і теорії, одержаної з фактів, первинність 

одних понять і теорій над іншими, що схожа на псевдопроблему 

«курки та яйця»). Більш того, результати «фундаментальних» 

досліджень мають або не мають конкретного використання в 

залежності від погляду на них зацікавленої особи. І незважаючи на те, 

що дихотомія фундаментальних і прикладних досліджень 

залишається вживаною ученими у спілкуванні між собою, із 

політиками та між останніми, схоже, вона не може бути надійною і 

несуперечливою основою для політичних та організаційних рішень, 

зокрема й для фінансування проектів за суттєво різними схемами. 

Минуле століття було віком науки, техніки і технологій, початок 

нового відкрив еру економік і суспільств знань. У цій новій парадигмі 

всі види якісних, обґрунтованих і доведених знань мають своє місце. 

Часто йдеться про переосмислення та використання типології 

Аристотеля [4] – софія (мудрість), епістеме (наука), техне 

(мистецтво створювати) і фронесис (практична мудрість, знання як 

діяти). Відбувається розвиток ідей єдності та розмежування даних, 

інформації та знань, зокрема у семантичній концепції інформації, 

оскільки суспільство знань виступає породженням не лише систем 

пізнання та виробництв знань, а й розвитком суспільства, що 

фактично вже є інформаційним. 

Світова наука поступово все більше розуміється у широкому 

значенні, не як епістеме Аристотеля, Декарта, Канта і багатьох 

філософів та учених, не просто як фундаментальні і прикладні 

дослідження та їх результат. Сучасна наука як якісне, корисне та 

достатньо надійне знання вже фактично стала єдністю 

філософського, наукового, технологічного і практичних форм 

пізнання від практико-професійного до науково-методичного. І 

завданням будь-якої політики та менеджменту держави, що прагне 

бути лідером у світі технологій, економік та с суспільств знань, є 

адекватне стимулювання, забезпечення та підтримка всіх позитивних 

форм пізнання і «разом», і «окремо». 

На жаль, складається враження, що певна частина організаторів, 

що працюють на різних рівнях системи управління науки та вищої 

освіти України, не володіють знанням реалій, сучасними методами і 
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засобами, що напрацьовані у передових науково-технологічних 

країнах.  Зрозуміло, значна частина вчених, особливо у галузях 

природничих та математичних наук, фізики та біотехнологій, 

комп'ютерних наук тощо вже давно працює у складі фахової світової 

спільноти, а ректори та проректори із наукової роботи провідних 

університетів ефективно організовують наукові дослідження та 

розробки, просування їх на ринок та науково-технологічне 

підприємництво. Однак усереднений рівень нашої державної 

політики, менеджменту та забезпечення науки бажає набагато 

кращого. 

 

Наше дослідження присвячене пошуку шляхів реформування 

університетської науки в країні, яка сьогодні, на жаль, як усереднене 

ціле, не відповідає нашим амбітним завданням щодо входження  

країни у європейський і світовий науковий та освітній простір як 

провідної наукової та науково-технологічної держави. 

Ми вважаємо, що серед завдань цього реформування не так 

створення нових структур в університетах, як реорганізація самої 

наукової діяльності у них у напрямку забезпечення досягнення 

кінцевих наукових і науково-прикладних результатів. 

Із початку – о принципах результативності науки, із якими нам 

бажано погодитись та дотримуватись. Наука країни, залишаючись 

складовою культури, повинна існувати задля виконання двоєдиного 

завдання поєднання пізнання як досягнення якісного когнітивного 

результату (наближення до істинності та емпіричної адекватності 

знань) із його корисністю для народу країни, а саме: 

- створення знань як глибоко і всебічно обґрунтованих, як таких, 

що критично переосмислюють все напрацьоване людством та 

успішно конкурують із передовим знанням світової наукової 

спільноти, позитивно доповнюючи і системно інтегруючись у нього; 

- створення і використання наукових і науково-прикладних 

результатів для потреб суспільства та економіки країни, розроблення 

наукомістких технологій, методів та засобів розвитку всіх суспільних 

практик як завершеного досконалого продукту, потрібного країні та 

конкурентоздатного на світовому ринку. 

Центральними суб'єктами науки є: 
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- вчений, але не просто як носій знань «у собі й для себе», а як 

науковий, науково-технічний або науково-педагогічний працівник, 

що сьогодні створює та впроваджує пізнавальний результат. 

Реформування повинне виокремити і назвати вченими тих, хто 

безпосередньо продукує нові та корисні наукові і науково-прикладні 

результати, стимулювати, у першу чергу, саме цю їхню діяльність; 

- дослідницька група вчених, що відносно стабільно виконує 

спільні дослідження за проектами та договорами на засадах 

регламентованого розподілу праці, здобуває наукові та науково-

прикладні результати, за які несе індивідуальну та спільну 

відповідальність. Завданням реформування повинне бути не 

створення нових лабораторій та відділів, а реальна підтримка 

діяльності корисних країні дослідницьких груп. 

Реформування науки повинне полягати у тому, що кожен із цих 

суб'єктів повинен бути націленим не просто на здійснення наукової та 

суміжних видів діяльності, а саме на одержання від них наукових і 

науково-прикладних результатів, які б поєднували якість і новизну 

(на передньому краї світового пізнання) із корисністю (для Народу і 

Держави України). 

Зазначимо: наукова школа – це традиції, спільні ідеї, «вчитель» і 

«учні», які часто працюють у різних установах та університетах, 

навіть у різних країнах. Дослідницька група на початковій стадії – це 

колектив, який спільно організаційно та фінансово виконує науковий 

чи науково-технічний проект, договір, має єдине завдання та розподіл 

робіт, керівника проекту, який може не бути «вчителем» та 

ідеологом, але керує роботами і відповідає за їх виконання перед 

замовником. Однак справжньою, зрілою дослідницькою групою цей 

колектив вчених стає у процесі виконання декількох договорів 

відносно стабільним складом. Наукова школа напрацьовує спільне 

знання, дослідницька група – спільне знання у формі продукту, що 

має економічне значення та задовольняє не лише пізнавальні, а й 

технологічні, виробничі, комерційні та інші споживчі потреби 

суспільства. Тому у центрі уваги реформування вітчизняної науки, її 

економічними агентами, рушійною силою та об'єктами підтримки 

повинні бути дослідницькі (та розробницькі) групи. 

Сьогодні серед засобів реформування науки, на наш погляд, 

можуть бути запроваджені два підходи, що вже довели свою 
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корисність у світовій практиці і будуть розглянуті у нашій 

монографії: 

- фінансування досліджень, засноване на їх результативності 

(англійською - Performance-Based Research Funding – PBRF, або PBRF 

system - PBRFs); 

- відповідальні дослідження та інновації (Responsible Research 

and Innovation, загально прийнятий акронім RRI). 

Реформування науки у системі вищої освіти країни, на наш 

погляд, повинне у загальному плані полягати у наступному. 

1. Досконалі наукові результати починаються із бажання, 

здібностей, праці та можливостей вченого, але повинні чітко 

стимулюватись Державою, керівництвом та менеджментом 

університету. Кожен вчений має ще раз переглянути свій підхід до 

досліджень: чи дійсно ми завжди робимо все можливе, щоб 

максимально використати все наявне світове надбання? Чи є наші 

результати, які ми готуємо до опублікування, насправді повними, 

обґрунтованим, доведеними, завершеними? Але вчені не повинні 

діяти всупереч «економічно оптимальним» схемам виживання. 

Метою і самоціллю не має бути побільше надрукувати (якихось) 

публікацій, захистити першу і другу дисертацію, отримати (будь-

яким чином) наукові ступені та вчені звання як мінімальні гарантії 

виживання у науці та вищій освіті, «обійняти» посаду – ці схеми 

системи науки та вищої освіти у країні повинні бути переглянуті і 

радикально змінені. Вдосконалення наших досліджень та розробок 

обов'язково повинне бути підтримане Державою організаційно, 

фінансово та соціально. Система стимулювання, та забезпечення 

досліджень повинна бути спрямованою на досягнення науковими, 

науково-педагогічними та науково-технічними працівниками саме 

досконалих наукових і науково-прикладних результатів, а не 

«містечкових» напрацювань. 

2. Завдання досягнення досконалості у науці не є тривіальним, а 

тому треба вивчати та запроваджувати світовий досвід. Сьогодні це 

стосується ідей, концепцій, методів, засобів та механізмів 

адаптованих до наших реалій систем PBRF та RRI, що засновуються 

на відповідальності всіх залучених до науки і зацікавлених у її 

результатах сторін, зокрема у відповідальному фінансуванні 
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одержання в університетах нових, конкурентних та корисних для 

країни наукових і науково-прикладних результатів; 

3. Наука має бути справою не лише провідних, а й усіх 

університетів, але не лише як діяльність щодо набуття наукових 

ступенів і вчених звань, забезпечення навчального процесу 

методичним опрацюванням наукових результатів інших, а як власна 

наукова діяльність науково-педагогічних працівників, що, знов таки, 

має завершуватись обґрунтовано новими, конкурентними та 

корисними науковими і науково-прикладними результатами. Із 

певним часом ми повинні прийти до усвідомлення того, що заклад не 

може вважатись університетом, якщо він не відповідає стандартам 

наукової результативності університетів країн Євросоюзу; 

4. Серед університетів країни потенційно можуть бути 

сформовані декілька закладів дослідницького типу світового класу – 

це всім відомо. Однак не менш важливим є формування 25 – 30 

закладів, що відповідали б ідеям «локального дослідницького 

університету», мали б як потужне ядро вчених і дослідницьких груп, 

що працюють на «світовому рівні» науки, так і розгалужену 

«периферію», що зосереджується на потребах країни та конкретного 

регіону. У нашій роботі ми намагаємось окреслити певні 

концептуальні засади формування таких університетів виходячи з 

українських реалій та на базі вже існуючих закладів. 

Наука, що реформується, повинна враховувати, що дихотомія 

фундаментальних і прикладних досліджень – сьогодні звичний 

інструмент науково-організаційної діяльності у нашій країні, але ці 

види досліджень не мають критеріального розмежування, оскільки 

одне й те саме дослідження може бути фундаментальним для одних 

(тих, хто не знає про можливе використання знань чи не планує його) 

і прикладним для інших. Окрім цього, ці поняття використовувались 

за часів (та у «лінійній» моделі інновацій), коли вважалось, що якісне 

знання закономірностей неодмінно знайде собі використання у 

достатньо розвинутій економічній, науково-технологічній та 

виробничий системі. Однак розгалуження пізнання та перетворення 

знань і досліджень на засіб розвитку у всіх підрозділах економіки та 

суспільства призвів до становлення сфер не лише наукового, а й 

технічного, технологічного, практико-професійного і практико-

методичного знань (інколи визначають й духовно-практичне знання). 
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Сьогодні слід говорити про види знань не лише за галузями пізнання, 

а й за практиками, оскільки кожна суспільна діяльність встановлює 

свої цілі пізнання, що її забезпечує. У розвитку пізнання виявилось 

також, що між науковими фундаментальними і прикладними 

дослідженнями набагато більше єдності, ніж між наукою і 

технологією, наукою і практико-методичним пізнанням. Наприклад, 

реальне корисне педагогічне або економічне дослідження можуть 

мати мало спільного із стандартом (природничо) наукового, 

визначати не закономірності а ефективні дії. Єдине, що залишається 

незмінним у вимогах користувачів знань – це можливість їм довіряти, 

надійність, достатні підстави, повнота обґрунтувань, постійне  

вдосконалення та критичне переосмислення. Менеджмент «науки у 

широкому сенсі», як предмету реформування, повинен звертатись не 

до застарілих понять, а до тих, що відповідають реально існуючим 

формам досліджень і виробництв знань, шукати для них адекватні 

засоби підтримки та використання. 

Тому ми розглядаємо концепцію локального дослідницького 

університету, що пропонується, не як нове словосполучення зі старим 

розумінням наявних у країні закладів, віднесених до цього типу. За 

цим поняттям хотілося б бачити нову модель діяльності вищого 

навчального закладу, що формує освітній процес значною мірою на 

основі власних високих наукових і науково-прикладних результатів, 

де наука розуміється як комплекс позитивних сучасних систем 

пізнання і виробництв знань. При цьому, під «локальністю» 

університету розуміється не обмежена «містечковість» освіти та 

науки, а орієнтація на потреби країни та конкретного регіону, у якому 

і для якого заклад працює. Що стосується норм і стандартів 

досліджень та розробок цього університету, то вони повинні 

відповідати не лише за рівнем показників, а й за змістом наукового 

пошуку нормам, що мають місце у дослідницьких університетах 

провідних країн Євросоюзу, якщо у цій сфері ми хочемо мати до себе 

повагу. 
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1. Чому наука в університетах країни потребує 

     реформування 

1.1. Негативні приклади 

 

У звичному для себе сучасному розумінні, світова фахова 

спільнота має підстави вважати, що наукові дослідження наших 

вчених на макрорівні певною мірою характеризуються кількістю 

публікацій та цитувань у всесвітньо відомих журналах і базах даних 

Веб оф Сайнс (Web of Science) і Скопус (Scopus), а також різними 

модифікаціями h-індексів [11]. Так, за даними лабораторії Сімаго 

Скопус [12], у 2015 році Україна займала 40 місце за кількістю 

публікацій і 45 місце за кількістю цитувань у журналах.  

 

Таблиця 1. Публікації та цитування у Скопус [12] у 2014 р. у розрахунку на 1-го 

                   дослідника у еквіваленті повного робочого часу (full-time equivalent). 

Країна Кількість 

дослідни-

ків у FTE* 

Публі-

кації у 

Скопус 

Циту-

вання у 

Скопус 

Публікацій 

на одного 

дослідника 

Цитувань 

на одного 

дослідника 

Словаччина 14 742 7619 10652 0,52 0,72 

Румунія 18 109 14474 21626 0,80 1,19 

Угорщина 26 213 10337 24581 0,39 0,94 

Греція 29 878 18694 47142 0,63 1,58 

Чеська Респ. 36 040 22109 44061 0,61 1,22 

Фінляндія 38 281 18967 60560 0,50 1,58 

Португалія 38 487 22187 54138 0,58 1,41 

Данія 40 647 24338 95977 0,60 2,36 

Австрія 41 005 23202 72921 0,57 1,78 

Україна 58 695** 10043 12530 0,17 0,21 

Швеція 66 643 37326 127376 0,56 1,91 

Нідерланди 75 536 55602 201662 0,74 2,67 

Польща 78 622 39688 76234 0,50 0,97 

Туреччина 89 657 39898 56343 0,45 0,63 

Італія  119 977 102570 298970 0,85 2,49 

Іспанія 122 235  85864 237022 0,70 1,94 

Франція 269 377  115451 318962 0,43 1,18 

Вел. Британія 273 560 181096 546416 0,66 2,00 

Германія 353 276 164449 485317 0,47 1,37 

Російська Фед. 444 865 55417 76410 0,12 0,17 

   *OECD Research and Development Statistics, 2016 [13] . 

   ** Наукова та інноваційна діяльність в Україні, стат. збірн., 2016[14].  
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Як ми бачимо, кількість публікацій у Скопус на одного 

дослідника у 2014 році була для України дуже низькою - 0,17. Так 

само і показник цитувань (можливо, головний серед 

бібліометричних) у нас серед наведених країн передостанній. 

Відзначимо, що дані по Україні наведені не у еквіваленті FTE, а 

враховують лише «професійних» дослідників, тому показники для 

країни – суттєво занижені: далеко не лише наукові, а й науково-

педагогічні працівники є авторами публікацій у Скопус. 

 У таблицях 2 і 3 представлені дані щодо публікацій у Скопус та 

їх цитувань ряду європейських кран, з якими наша наука повинна і 

може конкурувати. Таблиці показують суттєвий розрив між 

соціогуманітарними та іншими науками нашої країни. Позитивний 

приклад наук групи «Економіка, економетрика і фінанси», 

досягнутий за кількістю публікацій в останні три роки свідчить про 

можливості організаторів  суттєво покращити і загальну картину: 

навряд чи у ці роки відбулися радикальні змістовні зміни у цих 

науках – просто у Скопус були зареєстровані декілька відповідних 

українських журналів, що сприяло публікаціям вітчизняних авторів. 
 

Таблиця 2. Місця країн та кількість публікацій у Скопус за 1996-2015 роки  

                    за даними лабораторії Сімаго [12] 

Галузі науки Польща Туреччина Угорщи-

на 

Чеська 

Респ. 

Румунія Україна 

Всі науки разом 19/ 

475693 

20/ 

434806 

39/ 

147901 

28/ 

237910 

41/ 

141731 

40/ 

145332 

Сільськогосп.  

біологічні науки 

17/ 

39077 

21/ 

36024 

39/ 

15087 

29/ 

27007 

55/ 

5634 

59/ 

4748 

Мистецтво і  

гуманітарні науки 

24/ 

6948 

26/ 

6672 

35/ 

4589 

32/ 

5613 

33/ 

5051 

63 

/ 589 

Бізнес, менедж-

мент і бух. облік 

32/ 

4006 

25/ 

5064 

51/ 

1175 

31/ 

2542 

34/ 

4559 

72/ 

306 

Комп'ютерна 

наука 

26/ 

44365 

24/ 

30459 

40/ 

13180 

35/ 

23795 

40/ 

18761 

38/ 

14041 

Економіка, еконо-

метрика і фінанси 

36/ 

2088 

23/ 

4046 

46/ 

1223 

30/ 

3597 

38/ 

1877 

35/ 

2181 

Матеріалознавство 14/ 

68966 

22/ 

37732 

38/ 

13047 

25/ 

29773 

28/ 

26459 

21/ 

39284 

Психологія 26/ 

3931 

20/ 

5544 

36/ 

2051 

42/ 

1387 

39/ 

1518 

78/ 

123 

Соціальні науки 29/ 

11666 

18/ 

21754 

41/ 

6881 

38/ 

8013 

40/ 

7006 

63/ 

1769 
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Таблиця 3. Місця країн і кількість цитувань публікацій у Скопус за 1996-2015 

рр. [12] 

Галузі науки Польща Туреччи-

на 

Угорщи-

на 

Чеська 

Респ. 

Румунія Україна 

Всі науки разом 24/ 

4083631 

26/ 

3509424 

38/ 

1914820 

34/ 

2204922 

43 

/752219 

45/ 

732429 

Сільськогосп. і  

біологічні науки 

28/ 

326112 

29/ 

304055 

36/ 

164450 

32/ 

266555 

68/ 

30961 

70/ 

27695 

 Мистецтво і  

гуманіт. науки 

32/ 

50806 

34/ 

49272 

36/ 

41440 

37/ 

29374 

56/ 

7783 

69/ 

4131 

Бізнес, меседж-

мент і бух. облік 

34/ 

14305 

25/ 

50443 

45/ 

5931 

46/ 

5261 

54/ 

3243 

84/ 

847 

Економіка, еко-

нометрика і фін. 

41/ 

7108 

26/ 

31815 

39/ 

7995 

35/ 

10745 

51/ 

3576 

70/ 

1485 

Психологія 33/ 

24416 

26/ 

42006 

32/ 

27588 

40/ 

10040 

47/ 

6943 

76/ 

1631 

Соціальні науки 34/ 

36821 

26/ 

98736 

36/ 

33114 

40/ 

26214 

53/ 

11935 

77/ 

4740 
 

Таблиця 4. Зміни у кількості журналів країн у Скопус [12] 

Країна Кількість журналів у Скопус по роках/ кількість публікацій 

2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Польща 191/ 

23505 

227/ 

25655 

274/ 

29043 

309/ 

32178 

325/ 

34927 

333/ 

37390 

339/ 

39688 

339/ 

37285 

Туреччи-

на 

77/ 

20519 

100/ 

24978 

126/ 

30235 

164/ 

34504 

184/ 

35954 

183/ 

39327 

187/ 

39898 

180/ 

39275 

Угорщи-

на 

73/ 

7635 

76/ 

8179 

112/ 

8751 

116/ 

9737 

120/ 

10198 

120/ 

10089 

118/ 

10337 

120/ 

9478 

Чеська 

Респ. 

93/ 

10272 

108/ 

12832 

136/ 

14772 

157/ 

18066 

175/ 

19043 

184/ 

20123 

188/ 

22109 

193/ 

20759 

Румунія 32/ 

4461 

35/ 

6331 

66/ 

11093 

110/ 

13290 

134/ 

14158 

149/ 

14953 

162/ 

14474 

163/ 

13053 

Україна 28/ 

7343 

35/ 

6843 

28/ 

7043 

30/ 

8268 

33/ 

9261 

38/ 

9868 

41/ 

10043 

40/ 

8868 

Велика 

Британія 

4027/ 

127926 

4461/ 

145334 

4812/ 

159297 

5240/ 

171216 

5343/ 

182662 

5449/ 

187005 

5529/ 

181096 

5550/ 

169483 

США 6742/ 

485892 

8483/ 

505726 

9644/ 

551036 

11328/ 

600611 

11967/ 

622045 

12083/ 

626583 

11924/ 

621753 

11531/ 

567007 

 

Відповідно до Таблиці 4, у Польщі за 2005 – 2015 роки кількість 

журналів у Скопус зросла у 1,77 рази, кількість публікацій на рік – в 

1,58 разів. У Туреччині – у 2,34 та у 1,91 рази відповідно; в Угорщині 
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– у 1,64 та 1,24 рази; у Чеській Республіці – у 2,08 і у 2,02; в Україні – 

у 1,43 та у 1,2, але більш регулярним результатом є оцінка на 

інтервалі з 2005 по 2013 – 1,36 та у 1,34 рази. У Великий Британії – у 

1,38 та у 1,32; у США – у 1,71 та у 1,17.  

Однозначно між зростанням кількості журналів та публікацій 

має місце певна кореляція результатів для Польщі, Чеської 

Республіки, України та Великої Британії. Схоже, що США за цим 

співвідношенням наближаються до «насичення». Потреба у зростанні 

кількості журналів України у Скопус ілюструється й даними, що 

пропонуються у Таблиці 5. 

 
   Таблиця 5. Зміни у кількості журналів країн у Скопус [12] 

Країна Кількість журналів, поділена на кількість публікацій 

2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Польща 123 113 106 104 107 112 117 110 

Туреччина 266 250 240 210 195 215 213 218 

Угорщина 105 108 78 84 85 84 88 79 

Чеська Респ. 110 119 109 115 109 109 118 108 

Румунія 139 181 168 121 106 100 89 80 

Україна 262 196 252 276 281 260 245 222 

Велика Британія 32 33 33 33 34 34 33 31 

США 72 60 57 53 52 52 52 49 

 

Достатньо очевидним є те, що Україна і країни світу, що 

проголошують створення економік та суспільств знань, у вимірі 

реалізації науково-організаційної політики йдуть дещо різними 

шляхами.  З аналізу законів України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» [15] та «Про вищу освіту» [16], із практики організаційної 

діяльності та статистики науки в системі вищої освіти [17; 18] 

випливає, що у країні бракує єдності у підходах, формах і засобах 

державної політики у сфері університетської науки.  

Зі статистики науки, аналізу нормативно-правових документів 

[19] і практичних аспектів  організаційної діяльності у цій сфері 

можна говорити про те, що у країні немає єдності у підходах, формах 

і засобах державної наукової політики, зокрема щодо науки в 

університетах, не визначено механізми розвитку та реформування 

наукової діяльності та її організаційних форм, бракує якісного 

менеджменту, що повинен був би забезпечувати досягнення високих 

наукових і конкурентоздатних науково-прикладних результатів, 

корисних Суспільству і Державі. 
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Спрощено говорити про те, що наука в Україні знаходиться у 

занепаді, навряд чи коректно без ретельного аналізу різних тенденцій 

у суспільстві та економіці країни, що вже понад двадцять п'ять років 

перебуває у боротьбі реформування та гальмування позитивних змін. 

Основні її сектори на сьогодні – університетський і академічний – 

мають дещо різні проблеми і траєкторії пристосування до соціально-

економічних реалій країни,  хоча за цей час вони встигли певною 

мірою «інтегруватися» – дуже часто академічні вчені працюють за 

сумісництвом і контрактами викладачами університетів у Києві, 

Харкові та інших містах, де є і вищі навчальні заклади, і академічні 

наукові установи. Однак спільним для них є і недофінансування, і 

низька потреба у результатах з боку вітчизняної промисловості та 

підприємництва, і застаріле нормативно-правове поле, і вади 

політики та менеджменту. Безумовно, не може влаштовувати науку 

тривале фінансування на рівні 0,25 – 0,35% від валового 

внутрішнього продукту при законодавчо задекларованих 1,7%.  

Але й Суспільство та Державу не може влаштовувати  

результативність наукової та науково-технологічної діяльності, що 

знаходить своє відображення, у першу чергу, у відносно невеликих 

обсягах  залучених більшістю закладів коштів промисловості та 

підприємництва на дослідження та розробки. Окрім потужних 

університетів, що традиційно мають конструктивні зв'язки із 

промисловістю, переважна більшість вищих навчальних закладів 

створює обмаль конкурентоздатних на світовому ринку наукомістких 

технологій, що могли б стати основою для якісної вітчизняної 

продукції.  

Дослідження вітчизняних вчених, зокрема й авторів монографії 

[20; 21], а також матеріали, що наведені у Додатку, доводять, що 

переважна більшість вищих навчальних закладів країни має низькі 

показники наукової діяльності. Для певної частини закладів, що стали 

«університетами» і, навіть, «національними», проблемою 

залишається опублікувати свої напрацювання у престижних 

міжнародних наукових журналах: лише 65 вищих навчальних 

закладів країни мають 15 і більше публікацій у журналах, що 

обліковуються у наукометричній системі Скопус за рік із квітня 2015-

го по березень 2016 року включно [17]. 
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Незрозумілою є політика і менеджмент у вищій освіті, за якими 

науковими керівниками аспірантів можуть бути професори і доценти, 

які не лише в останні роки, а й ніколи (!) не мали публікацій у 

престижних наукових міжнародних журналах, що підтверджується 

різницею у кількості аспірантів і показниками публікацій для 

багатьох університетів [17]. Риторичним є питання, як такі наукові 

керівники можуть допомогти майбутнім фахівцям вищої наукової 

кваліфікації зробити публікації у цих журналах та увійти до світової 

наукової спільноти. 

Навряд чи виправданим є те, що у десятках вітчизняних 

збірників і журналів, що віднесені до наукових, переважна більшість 

статей не містить доведених нових наукових результатів, не має 

посилань на англомовні та інші публікації мовами країн Євросоюзу. 

Слід визнати, що ми дуже часто публікуємо статті та навіть 

монографії, на які (майже) ніхто (окрім нас) не посилається, 

пропонуємо наукові розробки і технології, які ніде не 

використовуються, підміняємо наукове знання гадкою та 

повсякденними досвідом, пропонуємо концепції, моделі, теорії та 

методики, які й не намагаємось порівняти із наявними, довести їх 

переваги та «вписати» у світову науку. 

Наш аналіз звітних матеріалів із завершених наукових 

досліджень та розробок університетів і наукових установ, що 

представлені у відкритому доступі в інформаційній системі «Наука в 

університетах» [18] Міністерства освіти і науки України показує, що 

автори певної кількості робіт, зокрема соціогуманітарних, наводять 

результати незмістовно, не підтверджуючи обґрунтуваннями і 

порівняннями їх наукову цінність та новизну. Певна частина 

запропонованих положень не порівнюється не лише із закордонними 

аналогами, а, навіть, із попереднім доробком вітчизняних вчених, що 

інколи легко перевірити простим пошуком в Інтернеті за допомогою 

Google.  Представлені тексти інколи не можуть засвідчити не лише 

якісний результат, а й саму наявність дослідження, яке можна було б 

кваліфікувати як наукове. Теорії, концепції та моделі 

представляються текстами, які не можна вважати науковими описами 

та поясненнями. Більшість так званих фундаментальних досліджень з 

економіки та педагогіки не можуть кваліфікуватись як такі за 

визначеннями Статті 1 Закону «Про наукову і науково-технічну 
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діяльність» [15] та відповідно до відомого міжнародного документу 

«Керівництво Фраскаті» [22], оскільки стосуються методик, 

пропозицій та рекомендацій для практики.  

Фахова спільнота та організатори науки країни залишають без 

належної уваги те, що відповідно до законів «Про наукову і науково-

технічну діяльність» та «Про вищу освіту» мають місце визначення, 

що вже на рівні науково-організаційних аксіом викривлюють поняття 

науки та суміжних діяльностей, наукового та суміжних знань [19]. 

Вчений, як справедливо визначає Закон України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», це особа, яка одержує наукові та 

науково-прикладні результати [15]. Однак інше важливіше 

визначення - поняття «науковий працівник» - сумнівне як 

методологічно, так й з позицій реформування науки. 

По-перше, вчений одержує наукові та науково-прикладні 

результати як атрибут свого статусу – цим він підтверджує своє 

кваліфікування як вченого. На відміну від цього, науковий працівник 

не просто повинен «професійно провадити наукову діяльність», а 

зобов'язаний одержувати від неї наукові та науково-прикладні 

результати. Саме за це він отримує заробітну плату, дуже часто – за 

рахунок платників податків. 

По-друге, і це суттєво, не є коректним, що, відповідно до 

Закону, науковий працівник «професійно провадить наукову, 

науково-технічну, науково-організаційну, науково-педагогічну 

діяльність» [15]: це різні види діяльності. Нормативно це означає, що 

науковий працівник може провадити як всі ці діяльності, так і одну з 

них, що наповнює науку численними особами, які професійно не 

здійснюють наукових досліджень. 

Не зовсім коректними, як методологічно, так і прагматично, є 

визначення понять науково-організаційної та науково-педагогічної 

діяльності у законодавстві. 

Наприклад, педагогічний працівник, що  відповідно до Статті 53 

Закону «Про вищу освіту»,  «провадить навчальну, методичну та 

організаційну діяльність» [16] - проводить лабораторні роботи, 

редагує та роздруковує програму навчального курсу. При цьому, на 

цих лабораторних роботах студенти перевіряють, чи впливає 

торсіонне поле предметів на енергоінформаційний обмін у точках 

біфуркації сигналів, а у навчальній програмі зустрічаються слова 
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«наукова теорія», «наукове знання», «наукова підготовка». Діяльність 

такого педагогічного працівника, без сумніву, «пов'язана» із 

науковою, оскільки, відповідно до Закону «Про наукову і науково-

технічну діяльність» [15], його діяльність «спрямована на 

застосування» (у навчальному процесі) не наукових, однак саме 

«нових знань». А тому його діяльність повинна бути визначена як 

науково-педагогічна і він може довести це у суді.   

Виникає сумнів, а чи не може діяльність бухгалтера науково-

дослідного інституту чи продавця наукових монографій на ринку 

також бути визнана науковою відповідно до Статті 1 Закону «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» - їх робота певною мірою 

також «спрямована на»  пошук шляхів застосування нових знань, а у 

бухгалтера – ще й «спрямована на» їх одержання вченими. 

На жаль, законотворчість у науці, а від так – і методологічний 

рівень [19; 20] державної наукової політики, характеризує те, що у 

всіх редакціях Закону «чогось не вистачило», щоб виправити 

«титульне» визначення – поняття наукової діяльності. По-перше, у 

законодавстві вона спрямована на (що теж не зовсім точно) створення 

нових знань, які, окрім наукових, можуть бути «знаннями взагалі» 

[20; 23], повсякденними, практико-професійними, методичними – 

якими завгодно. По-друге, якщо існують основні види діяльності 

(фундаментальні та прикладні наукові дослідження) то є підстави 

говорити і про не визначені неосновні, а це суттєво розмиває поняття. 

Після цього може здаватись не дивним, що і друге «титульне» 

визначення – «науково-технічна діяльність  - наукова діяльність, 

спрямована на …» [15] - також є некоректним. Науково-технічна 

діяльність не є підмножиною наукової, що наведено у Законі. 

Наукова діяльність створює наукове знання; у науково-технічній 

домінуючим аспектом є те, що вона технічна. А техне  

давньогрецьких філософів [4] у сучасному розумінні – це, перш за 

все, мистецтво і майстерність створення штучних речей. Тому, 

науково-технічна діяльність сьогодні – це технічна діяльність, що 

заснована на наукових знаннях, використовує їх, але залишається 

іншою – наповненою науковим знанням діяльністю зі створення 

штучних речей.  

І ще більш сумнівним є використання поняття науково-технічної 

діяльності – активності щодо створення – у якості інструменту всіх 
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інших суспільних практик [15], пізнання яких відповідає на запитання 

як діяти. Практико-методичне пізнання педагога спрямоване на 

забезпечення досконалості його суспільної практики, на створення 

досконалих методів і засобів навчання, однак кінцевою метою є 

ефективні дії із навчання та виховання (а не «навчений студент» - він 

не формується педагогом як «навчений», він формує свідомість у 

взаємодії із педагогом).  

Так само пізнання економіста, у решті решт, спрямоване на 

ефективні дії із господарювання та задоволення цим шляхом 

відповідних потреб людини, а не лише на отримання доходу чи 

прибутку. Економіка – наука про ефективне для людини 

господарювання, її пізнання не може зосередитись лише на якомусь 

конкретному артефакті та відповідає на питання як діяти. Напроти, 

науково-технологічне пізнання у сучасному розумінні має кінцевою 

метою не саме по собі створення якісної технології, а виготовлення за 

її допомогою конкретних штучних речей із потрібними якостями. 

Відзначимо, що майже у всіх суспільних практиках, на відміну від 

науки та інших суто пізнавальних, знання не виступає кінцевою 

метою діяльності, воно є її засобом. 

Те, що певні визначення законодавчих документів про науку є 

некоректними, веде до того, що в країні є вчені та наукові 

працівники, що не створюють наукових результатів, а на статус 

наукових можуть претендувати установи, які до науки мають 

сумнівне відношення. Однак, окрім цього, нерозуміння методології, 

епістемології [20] та прагматики цих питань заважає визначати 

напрями, методи і засоби реформування науки: політики та 

менеджери просто не бачать, що світ науки сьогодні не такий, яким 

він представлений у законодавстві. 

 

1.2. Наш досвід формування дослідницьких університетів 

 

На початку століття у нашій країні зросла увага до питань місця 

систем вищої освіти та науки у світовому та європейському 

освітньому і науковому просторі, зокрема рейтингів наших 

університетів у світових системах ранжування [24-26]. Перед 

організаторами науки у системі вищої освіти та керівництвом вищих 

навчальних закладів поставало завдання формування так званих 
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дослідницьких університетів як закладів «світового класу» [20; 27], 

успішний досвід яких за кордоном  приваблював можливістю 

використання для забезпечення наукового, технологічного та 

інноваційного розвитку країни. В Україні було створено Державну 

науково-технічну та соціальну програму «Наука в університетах» та 

затверджено постановами Кабінету Міністрів України  «Положення 

про дослідницький університет» [28-30], визначено критерії та 

показники, яким повинен був відповідати університет для отримання 

статусу дослідницького. Але фактичним визнанням неефективності 

заходів було скасування Положення та інших документів, якими 

університетам надавався статус дослідницьких [31]. 

Відповідно до «Положення про дослідницький університет» 

[29], він повинен був характеризуватись сумарними показниками за 

останні п‘ять років, зокрема  опублікуванням у середньому протягом 

року не менш як 150 статей у фахових виданнях, які входять до 

міжнародних наукометричних баз даних Веб оф Сайнс або Скопус, за 

останні п‘ять років. Серед показників, які повинен був мати 

дослідницький університет, було багато таких, що характеризували 

його як заклад із великою чисельністю викладачів, наукових 

працівників, аспірантів і докторантів. Ціла низка показників [29] не 

стосувалась безпосередньо наукових і науково-прикладних 

результатів. Загальна мінімальна чисельність осіб, що відповідають 

прийнятим у Положенні показникам кадрового наукового, повинна 

була становити не менше як 1250 -1400 осіб.  

Очевидними недоліками встановлених показників 

дослідницького університету була їх «ненапруженість» у частині 

наукових результатів [20; 21] для провідних університетів країни та 

екстенсивний характер. Показники щодо наукових публікацій не 

враховували завдань щодо опанування бажаного місця вітчизняних 

закладів у світових рейтингових системах.  

Проблеми формування в Україні дослідницьких університетів 

розглянуто у статті А.Олексієнка, який зокрема відзначає [32,с.14]: 

«Заплутавшись в боях між радянською спадщиною і сподіванням 

українців відновити свою європейську спадщину, проект 

дослідницького університету світового класу в Україні був 

обтяжений незавершеними завданнями з державного будівництва, 
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економічної реструктуризації, а також постійного підвищення якості 

у системі вищої освіти». 

У роботі М.Гладченко із співавторами [33] відзначається, що 

Державна програма формування в Україні дослідницьких 

університетів являла собою «трансляцію» ідей створення в країні 

університетів світового класу, але «різні учасники мали різне 

сприйняття … оскільки вони намагались вирішити різні проблеми». У 

решті решт, «у 2009 році ідея дослідницького університету була 

використана [діючим] урядом для забезпечення підтримки на 

виборах» [33, с.121]. 

Аналіз заходів щодо формування в країні дослідницьких 

університетів у 2009 – 2013 роках доводить [20; 32; 33], що 

організатори і політики, позиція яких була домінуючою, намагалися 

не радикально реформувати науку в університетах і самі заклади, а 

вирішити питання перерозподілу бюджетного фінансування на 

користь окремих закладів та свої політичні інтереси. Державною 

програмою було передбачено певне фінансування, але воно було 

дуже обмеженим. 

Ідея створення в країні дослідницьких університетів у межах 

зазначеної Державної програми не досягла суттєвих результатів, 

однак здійснені заходи сприяли усвідомленню необхідності 

реформування науки у вищій освіті, що певною мірою знайшло 

відображення у новій редакції Закону України «Про вищу освіту» 

[16]. Передбачено визначення критеріїв і показників дослідницьких 

університетів, що «приведені до кількості науково-педагогічних і 

наукових працівників вищого навчального закладу».  

Відомо, що відповідно до документів Єврокомісії щодо 

оцінювання університетів [34], публікації у журналах є основним 

засобом наукової комунікації, а за світовими рейтингами вищих 

навчальних закладів [24-26] наукові статті та їх цитування є одним з 

основних показників наукової діяльності університетів. Однак для 

більшої частини наших університетів публікація результатів у 

престижних журналах залишається складним завданням. За рік із 

квітня 2015-го по березень 2016 року включно вчені лише 28 

університетів опублікували 50 і більше статей у журналах, що 

обліковуються у Скопус, лише 12 – понад 150. 
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У порівнянні із наведеним, відзначимо результати кращих 30 

університетів Європи за Е. ван Рааном [35]: за період 1997-2004 років 

у них публікувалось у середньому за рік від 2048 до 4544 статей у 

Скопус, а кількість цитувань однієї статті була у межах 5,24-10,53. За 

даними І.Лаброссі із співавторами [36], наукові результати обраних 

25 університетів Європи у Скопус у 2007 – 2011 роках становлять від 

19843 (Паризький університет Дідеро) до 38979 (Університетський 

коледж Лондона) публікацій, тобто в середньому близько 6 тис. на 

рік.  

Зазначимо, що університети із різною чисельністю науково-

педагогічних та наукових працівників, аспірантів і докторантів 

будуть мати і різні показники результативності щодо публікацій у 

розрахунку на одного вченого. Це, зокрема, не було враховано у 

скасованому «Положенні про дослідницький університет» і 

визначається як норма у останній редакції Закону України «Про вищу 

освіту» [16]. Зрозуміло, що використання кількості науково-

педагогічних і наукових працівників без урахування особливостей їх 

наукової діяльності є некоректним, оскільки одержання наукових 

результатів для других є основним завданням, тоді як для перших 

наукова діяльність поєднується із навчальним процесом та 

навчально-методичною діяльністю.  

 

1.3. Питомі показники досліджень і розробок в університетах 

 

Як свідчить світовий досвід, в узагальненому статистичному 

вимірі для оцінки діяльності вчених можна використовувати єдиний 

підхід на основі застосування поняття «еквіваленту повного часу» 

(англійською - full-time equivalent, FTE) [22]. Використання питомих 

показників на основі узагальнень FTE надає можливість порівняти 

результативність дослідників у різних країнах, що використовують  

норми Керівництва Фраскаті [22]. 

У заходах з індивідуального оцінювання бібліометричні 

показники розглядаються, як правило, як допоміжні [34], оскільки 

аналізу підлягають результати конкретних наукових досліджень. 

Однак змістовне оцінювання – занадто громіздкий процес, тому 

кількісні показники стають основним предметом збору та аналізу.  
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Відзначимо, що сучасні системи оцінювання наукової діяльності 

університетів [24-26] використовують кількість статей та їх цитувань 

як в абсолютних значеннях показників так і у питомих, при цьому 

використовуються різні схеми розрахунку FTE. Так при оцінюванні 

університетів у Швеції використовуються оцінки публікацій з 

урахуванням особливостей авторського колективу, групування 

наукових журналів та інших форм деталізації показників наукових 

публікацій [26]. Е. ван Раан використовує 9 стандартних 

бібліометричних показників при оцінці наукових систем 

університетів [35]. Відзначимо, що таке змістовне оцінювання 

потребуватиме і відповідної статистики, яка для університетів нашої 

країни на сьогодні відсутня або сумнівна. Як відомо, одна з провідних 

систем ранжування університетів британської газети Таймс містить 4 

критерії, що розкриваються 6-ма показниками.  

Сьогодні багато критики існує на адресу критеріїв якості 

результатів досліджень, що використовують так званий «h-індекс» і 

кількість цитувань наукових публікацій. Можна погодитись із 

Л.Борнманном і В.Марксом [11], що кількість статей і кількість 

цитувань є неспівставними величинами.  

На наш погляд, і кількість статей, і їх цитувань, і h-індекс мають 

певний окремий смисл, однак саме показники кількості статей та 

посилань характеризують достатньо прозоро наукові результати у 

випадку віднесення їх до кількості дослідників у FTE. Наші 

дослідження [21] також вказують на те, що h-індекс більш адекватно 

оцінює працю вчених у розвинутих системах науки, де існує висока 

культура і етика ставлення до посилань на доробок всієї фахової 

світової спільноти.  

Відзначимо, що фінансові та економічні показники не обсягів 

бюджету, а залучених коштів замовників є важливішим показноком 

результативності науки, а мотивація їх використання співпадає з 

ідеями застосування критерію «більш широких впливів» 

Національного наукового фонду США [38]. На наш погляд, слушним 

для оцінки корисності наукових результатів університету буде 

представлення коштів, що зароблені вченими при виконанні 

госпдоговірних робіт та досліджень за грантами у відношенні до 

приведеної кількості дослідників. 

 



26 
 

Наша методика, що використовується для оцінювання 

кількості дослідників у FTE. 

Як відзначається у Керівництві Фраскаті [22], для обчислення 

FTE застосовується ряд обмежень, а тому неможливо уникнути 

відмінностей у методології, використовуваної для різних країн і 

секторів діяльності. Найбільш точний метод, який застосовується в 

секторі вищої освіти, включає проведення обстежень використання 

часу для кожного окремого дослідника, однак на практиці 

використовуються наближені методи. У Керівництві відзначається, 

що часто показники засновуються просто на припущеннях, зроблених 

тими, хто складає статистику. 

При розрахунку «приведеної» кількості дослідників у FTE, 

зробимо ряд припущень. 

1. Стосовно науково-педагогічних працівників можна говорити 

про те, що відповідно до законодавства країни, вони визнаються 

вченими, а тому «повинні» одержувати наукові результати. Як 

правило, наукове навантаження представлене у індивідуальному 

плані викладача. Однак різним фахом, кафедрою та університетом 

існують різні традиції, умови та можливості. Викладачі, що для 

університету є «зовнішніми» сумісниками, часто є штатними 

дослідниками наукових установ, однак при цьому, як правило, всі 

результати сумісників зараховуються і університету, і установі. Як у 

масштабах країни зараховувати публікації вчених, що визначають їх 

приналежність і до двох місць роботи – питання відкрите. Так, 7 

вчених серед перших 100-та за показниками Scopus на  16.07.2015 р. 

[17] визначають себе як працівників університету і наукової 

установи. 

Незважаючи на складнощі [21], на наш погляд, при визначенні 

узагальнених оцінок можна припустити, що внесок науково-

педагогічного працівника дорівнюватиме 0,5 від внеску дослідника у 

FTE. Може бути доцільним використовувати більш точні розрахунки 

щодо наукового кадрового потенціалу університетів, але у доступних 

вітчизняних джерелах такі статистичні дані відсутні та потребують 

додаткових досліджень. 

2. Штатні наукові працівники. 

Ми вважаємо [21],  для розрахунку приведеної чисельності 

дослідників слід взяти чисельність штатних дослідників університету 



27 
 

із коефіцієнтом «1», а для «зовнішніх» дослідників, враховуючи, що 

останні у більшості працюють «на половину ставки», можна взяти 

коефіцієнт 0,5. 

3. Оцінка внеску аспірантів і докторантів у результати 

наукової діяльності університету.  Незалежно від того, як 

навчаються аспіранти (з «відривом від виробництва» чи без), їхні 

результати цілком зараховуються до показників університету, а самі 

вони можуть працювати понад нормований час для отримання 

наукових результатів. У той же час, аспіранти першого року навчання 

завантажені навчальним процесом, а тому рідко є авторами статей, 

що обліковуються у Скопус. Стосовно наукової діяльності аспірантів 

можна припустити, що 2/3 з їхнього складу – другого і третього року 

навчання – вже повинні для підготовки дисертації робити реальний 

внесок у наукові результати належного рівня. Це дає підстави 

запропонувати для врахування аспірантів у приведеній кількості 

дослідників коефіцієнт «2/3». Враховуючи інтенсивність наукової 

роботи докторантів, їх внесок як дослідників у нашому випадку 

повинен враховуватись із коефіцієнтом «1».  

Що засвідчують питомі показники науки в  університетах 

Визначимо приведені кількості дослідників  університетів по 

роках та середню кількість за 2012 -2015 роки.  

 
   Таблиця 6. Приведена кількість дослідників у еквіваленті FTE 
  

 

Використовуючи середню приведену кількість дослідників в 

університетах і дані Скопус [17], представимо у Таблицях 7 - 9 питомі 

показники публікацій та  цитування.  

Назва 2012 2013 2014 2015 Серед. 

Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка 4028 3588 3574 3123 3578 

Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна 1689 1573 1563 1352 1544 

Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка 1700 1646 1599 1550 1624 

Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова 1360 1334 1255 1157 1277 

Чернівецький нац.ун-т ім.Ю.Федьковича 973 947 867 734 880 

Національний техн. ун-т України «КПІ» 2496 2291 2200 1794 2195 

Національний техн. ун-т «ХПІ» 1854 1707 1507 1217 1571 

Нац. ун-т «Львівська політехніка» 1801 1741 1623 1459 1656 

Прикарп. нац.ун-т  ім.Василя Стефаника 901 860 876 781 855 

Сумський державний університет 688 717 702 593 675 
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Таблиця 7 показує зміни (головним чином – зростання) питомої 

кількості публікацій у чотирьох університетах країни. Значною мірою 

це віддзеркалює і цілеспрямовані заходи з менеджменту у сфері 

науки, і намагання самих вчених пристосовуватись до вимог світової 

фахової спільноти щодо публікацій у провідних міжнародних 

журналах. Навряд чи радикально зросла змістовна якість наукових 

результатів – змінився підхід щодо їх представлення. 

 

 Таблиця 7. Кількість публікацій у Скопус на 1-го дослідника у FTE 

Назва 04.04.2013- 

06.04.2012 

27.01.2014- 

04.04.2013 

26.03.2015- 

27.01.2014 

04.04.2016- 

26.03.2015 

Київський нац.ун-т 

ім.Тараса Шевченка 

0,38 0,27 0,14 0,39 

Харківський нац. ун-т  

ім. В.Н.Каразіна 

0,21 0,28 0,40 0,43 

Нац. техн. ун-т України 

«КПІ» 

0,14 0,18 0,22 0,26 

Сумський державний 

університет 

0,25 0,20 0,35 0,38 

 

 

   Таблиця 8. Кількість статей у Scopus по університетах. 

Назва У середн. за рік 

з 06.04.2012 по 

 4.04. 2016 

Статей на 

1-го 

дослідн.  

Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка 1057 0,30 

Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна 500 0,32 

Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка 362 0,22 

Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова 132 0,10 

Чернівецький нац.ун-т ім.Юрія Федьковича 193 0,22 

Національний техн. ун-т України «КПІ» 428 0,19 

Національний техн. ун-т «ХПІ» 165 0,11 

Національний  ун-т «Львівська політехніка» 337 0,20 

Прикарпат. нац. ун-т ім.Василя Стефаника 47 0,05 

Сумський державний університет 197 0,29 

 

Слід відзначити, що використання платформи Скопус в Україні  

може гарантувати певну надійність оцінок, зокрема й тому, що 

стосується конкретної бази даних і певною мірою виключає 

негативну складову людського фактору. Однак залишається  вадою 

неврахування публікації у багатьох журналах, що не представлені у  
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Скопус. У той же час, якість публікацій у значній частині вітчизняних 

журналів і збірників є низькою, що засвідчують наші дослідження.  
 

   Таблиця 9. Кількість цитувань у Скопус по університетах. 

Назва У середн. за рік 

з 06.04.2012 по 

 4.04. 2016 

Цитувань 

на 1-го 

дослідн.  

Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка 7473 2,09 

Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна 3970 2,57 

Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка 2688 1,66 

Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова 1296 1,01 

Чернівецький нац.ун-т ім.Юрія Федьковича 1147 1,30 

Національний техн. ун-т України «КПІ» 1277 0,58 

Національний техн. ун-т «ХПІ» 887 0,56 

Національний  ун-т «Львівська політехніка» 933 0,56 

Прикарпат. нац. ун-т ім.Василя Стефаника 522 0,61 

Сумський державний університет 1184 1,75 

 

На наш погляд, корисними є не тільки загальні сумарні 

показники фінансування госпдоговірних робіт, міжнародних грантів 

та проектів, а й питомі у розрахунку на  кількість дослідників у FTE.  
 

   Таблиця 10. Показники міжнародних грантів, проектів, тис.грн. 

 

Назва 
2012 2013 2014 2015 У серед. 

за рік 

На 1 

досл. 

Сумський державний 

університет 

1007,5 847,6 599,8 1536,7 997,9 1,48 

Харківський нац.ун-т 

ім.В.Н.Каразіна 

2565 1436,3 3557,4 1353,2 2228,0 1,44 

Нац. техн. ун-т 

України «КПІ» 

1466,7 1864,8 3875,4 4542,4 2937,3 1,34 

 

   Таблиця 11. Показники розробок за госпдоговорами, тис.грн.. 

 

Назва 
2012 2013 2014 2015 У серед. 

за рік 

На 1-го 

дослідн. 

Сумський державний 

університет 

4736,6 8014,9 7435,7 7244,7 6860,0 10,16 

Нац. техн. ун-т 

України «КПІ» 

29667,2 22310,0 22222,4 7781,1 20495,2 9,34 

Нац. ун-т «Львівсь-ка 

політехніка» 

10171,8 8376,5 4409,5 5799,2 7189,3 4,34 
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   Таблиця 12. Показники міжнародних госпдоговорів, тис.грн. 

Назва 
2012 2013 2014 2015 У серед. 

за рік 

На 1-го 

дослідн. 

Сумський державний 

університет 

450,5 3939,6 1713,1 970,5 1768,4 2,62 

Нац. ун-т «Львівсь-ка 

політехніка» 

1476,9 1649,0 976,5 1615,2 1429,4 0,86 

Київ.нац.ун-т ім. 

Тараса Шевченка 

1726,2 1950,2 1948,8 2197,4 1955,7 0,55 

 

Без сумніву, система оцінювання науки в університеті не може 

вважатися досконалою. Тому, відповідно до нормативних документів 

МОН України, для публікацій із проблем соціогуманітарних наук 

ознакою їх належного рівня визнано облік відповідних журналів на  

платформі Індекс Копернікус (Index Copernicus International). Однак 

наші дослідження свідчать, що ці журнали не завжди використовують 

якісне рецензування із залученням незалежних експертів, а тому 

якість публікацій у середньому тут нижча за Скопус. 

Все більш популярною серед вчених стає платформа Гугл 

Сколар (Google Scholar).  Однак наш аналіз показує, що певну 

частину наведених публікацій наших викладачів становлять 

навчальні посібники, підручники та інші матеріали, що мають більш 

методичний, ніж науково-дослідницький характер. «Бібліометрика 

української науки», що зокрема представляє списки публікацій на 

платформі Гугл Сколар, містить про це інформацію. Так, у нашій 

нескладній перевірці, станом на жовтень 2016 року у списках перших 

15-ти вчених 5-х педагогічних, 2-х економічних і одного класичного 

університету (всього переглянуто списки публікацій 120 осіб) 

першими і найбільш цитованими у науково-педагогічних працівників 

були понад 25% підручників, навчальних посібників, довідників. 

Без сумніву, частина публікацій може бути доопрацьована 

належним чином, однак далеко не кожна з них. У провідних 

університетах, представлених у таблицях 1-3, загальна кількість 

публікацій вчених становить декілька тисяч на рік [21]. Однак 

підвищення якості публікацій університетів країни залишається 

проблемою і потребує реформування у них науки. 

Можна говорити і про те, що забезпечення доведення власних 

наукових результатів до світової спільноти – значною мірою 

обов'язок самого вченого. Досвід діяльності організаторів науки у 
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провідних вітчизняних університетах підтверджує те, що перед 

вченими треба ставити завдання опублікування статей у престижних 

журналах, одержання коштів вітчизняних та закордонних замовників, 

участі у міжнародних грантах та проектах. Постановка, 

стимулювання та забезпечення виконання таких завдань із боку 

керівництва вищих навчальних закладів та МОН України – важлива 

складова менеджменту у сфері науки вищої освіти, що, як ми бачили 

із наведених таблиць, має приклади позитивних результатів. 

Показник надрукованих наукових монографій є достатньо 

важливим, ці публікації мають власне призначення, що полягає в 

узагальненні матеріалу циклу досліджень, опублікованого у статтях. 

У документі Єврокомісії щодо оцінювання університетів [34] 

відзначається, що для соціальних та гуманітарних наук монографії та 

їх розділи вважаються навіть більш важливими, ніж статті у 

журналах. Однак, на наш погляд, існують фактори, що принижують 

цінність цього показника у нашій країні. С тих пір, як видання 

монографій стало загальнодоступним, а їх рецензування, експертне 

оцінювання та відбір дуже часто зведені до формальних процедур, ці 

публікації у країні значною мірою втратили якість.  

Що стосується виступів і тез доповідей [34], зокрема на 

міжнародних конференціях, то вони відіграють важливу роль у 

індивідуальних комунікаціях світової спільноти вчених. Однак 

виступ і тези виступу у той же час є початковим матеріалом для 

подальшої публікації дослідницької статті, що, зокрема, дуже часто і 

пропонується на наукових конференціях.  

 Безумовно, важливіше значення має оцінювання науково-

прикладних результатів – дослідних зразків, описів новітніх 

технологій, конструкторської, технологічної та програмної 

документації тощо.  Але результати прикладних розробок повинні 

знайти своє відображення й у коштах, що отримують їх автори від 

замовників, і якщо ці кошти відсутні – цінність результатів можна 

поставити під сумнів. По-друге, результати прикладних розробок ще 

більше несумірні або неспівставні, ніж наукові статті. А тому, якщо 

прикладний результат не оцінений замовниками у коштовному 

обчисленні, всі інші форми оцінки потребують змістовної експертизи 

і достатньо складно піддаються обчисленню.  
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Традиційно важливим показником, особливо у пострадянських 

країнах, вважається захист кандидатських і докторських дисертацій, а 

процес їх апробації та захисту має самостійну цінність. У той же час, 

за існуючими нормами і традиціями, на захист виносяться лише ті 

дисертації, результати яких належним чином представлені у наукових 

статтях, а із соціогуманітарних дисциплін – і у монографії,. 

Що стосується вчених звань та інших засобів відзнаки 

діяльності науковців, то головним критерієм доцільності їх 

врахування виступає те, чи характеризує відзнака окремі результати 

діяльності, що не були враховані у при оцінюванні наукових статтей, 

монографій, зароблених коштах тощо. 

 

1.4. Проблема науковості публікацій: на межі паранауки 

 

Наші дослідження, зокрема аналіз публікацій, запитів на 

фінансування та виконання досліджень і звітних матеріалів доводять, 

що у соціогуманітарній сфері значний масив знання має повсякденно-

практичний, практико-методичний характер. Що стосується наукових 

описів та пояснень на основі обґрунтованих і доведених 

закономірностей – їх обмаль. Часто публікації у вітчизняних 

журналах соціогуманітарного спрямування являють собою практико-

методичне знання, міркування, гадку, несистематизований досвід. 
 

    Таблиця 13. Місце країни у списку Скопус/кількість публікацій 

 

Україна 2000 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015 

Всі науки разом 31/ 

5838 

32/ 

6779 

37/ 

7343 

39/ 

6843 

43/ 

7043 

45/ 

8268 

45/ 

9868 

46/ 

10043 

46/ 

8868 

 Мистецтво і  

гуманітарні науки 

62/ 

8 

50/ 

20 

61/ 

16 

68/ 

14 

68/ 

26 

63/ 

42 

65/ 

63 

55/ 

124 

59 

/87 

Бізнес, меседж-

мент і бух. облік 

83/ 

2 

57/ 

11 

57/ 

19 

65/ 

21 

70/ 

23 

72/ 

22 

71/ 

37 

69/ 

41 

68/ 

45 

Економіка, еконо-

метрика і фінанси 

62/ 

5 

75/ 

4 

57/ 

13 

55/ 

17 

76/ 

12 

71/ 

19 

18/ 

554 

18/ 

630 

17/ 

586 

Соціальні науки 69/ 

18 

75/ 

26 

61/ 

52 

75/ 

43 

75/ 

69 

77/ 

88 

54/ 

352 

53/ 

385 

56/ 

314 

 

Публікації у більшості вітчизняних журналів залишаються поза 

обліком у престижних наукометричних базах даних Веб оф Сайнс і 

Скопус, у них обмаль текстів, що написані зрозумілою для більшості 
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учених світу англійською мовою. Тому переважна частина публікацій 

вітчизняних вчених залишається нецитованою. Як можна бачити з 

Таблиці 13, в останні три роки у рази зросла кількість публікацій із 

соціальних науки та у десятки разів – з економіки, економетрики та 

фінансів. Однак можна відзначити, що кількість цитувань не так 

швидко «реагує» на збільшення кількості публікацій і щодо їх якості 

питання залишається відкритим. 

 
    Таблиця 14. Місце країни у списку Скопус/кількість цитувань 

 

Україна 2000 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015 

Всі науки разом 41/ 

39916 

43/ 

48926 

42/ 

50041 

45/ 

48203 

51/ 

35125 

47/ 

39343 

49/ 

21796 

48/ 

12530 

48/ 

2934 

 Мистецтво і  

гуманітарні науки 

77/ 

102 

79/ 

103 

98/ 

72 

45/ 

933 

99/ 

118 

57/ 

481 

77/ 

93 

102/ 

35 

68/ 

25 

Бізнес, меседж-

мент і бух. облік 

99/ 

0 

77/ 

21 

73/ 

71 

70/ 

146 

90/ 

57 

91/ 

38 

76/ 

61 

71/ 

39 

95/ 

2 

Економіка, еконо-

метрика і фінанси 

62/ 

54 

55/ 

151 

62/ 

101 

56/ 

212 

90/ 

66 

77/ 

65 

58/ 

118 

54/ 

81 
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11 

Соціальні науки 87/ 

65 

69/ 

367 

78/ 

230 

68/ 

593 

80/ 

324 

74/ 

306 

73/ 

213 

70/ 

157 

72/ 
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У той же час, як відомо, в Україні публікуються десятки і сотні 

тисяч статей та інших друкованих матеріалів наукового характеру, 

про що свідчать дані, наведені у доповіді Державної статистичної 

служби України [39]: 
«Кількість друкованих робіт (публікацій), підготовлених виконавцями 

наукових досліджень і розробок, у 2015р. становила 313 тис. од, що в 

розрахунку на 1000 працівників середньооблікової кількості виконавців 

наукових досліджень і розробок становила 3560 друкованих робіт (у 2014р. – 

3439). Із загальної кількості друкованих робіт 6,0 тис. – окремі монографії, 713 

яких видано за кордоном, 157,3 тис. – статті у фахових наукових журналах, 37,6 

тис. з яких надруковано в журналах, що входять до міжнародних баз даних, та 

15,0 тис. – підручники та навчальні посібники». ( Дані наведено без урахування 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 

та частини зони проведення антитерористичної операції) 

Відповідно до наведеного у Доповіді, «середньооблікова 

кількість виконавців наукових досліджень і розробок» у 2015 р. 

становила 87921 особу, кількість статей у фахових журналах на 1 

особу – 1,79, зокрема надрукованих у журналах, що входять до 

міжнародних баз даних (всіх) – 0,43. Разом із тим, залишається 
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відкритим питання щодо науковості значної кількості цих текстів, що 

потребує окремого розгляду. 

Ми вже згадували, що 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 [7, 

с.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 стосується всіх 

суспільних практик. Будь-яка людська практика як система діяльності 

та пізнання містить у собі складові філософії, 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. 

У той же час, в умовах послаблення уваги фахового суспільства 

до наших публікацій із соціогуманітарних дисциплін, практично 

відсутність міжнародного реферування публікацій у переважній 

більшості журналів та збірників, можна очікувати більш спрощених 

підходів щодо створення дослідницької продукції. Це й стало 

предметом нашого дослідження окремих публікацій журналів, що 

мало на меті не надати вичерпний аналіз всього матеріалу, що 

публікується, а проаналізувати тексти і визначити «зразки» пізнання. 

Ми навмисно наводимо посилання лише на збірники праць, а не 

на самі статті авторів, оскільки нашим завданням є лише дослідження 
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науковості самих публікацій безвідносно до їх конкретного 

авторства. 
1. Стаття 1 у Гуманітарному віснику ЗДІА, 2016, № 65 [40]: «Формування концепції 

гуманістичного менеджменту та її вплив на розвиток людського потенціалу в умовах 

глобалізації та євроінтеграції» 

У статті: 

«Представлено аналіз концепції гуманістичного менеджменту, розкриваються його 

проблеми і на цій основі розробляються шляхи і напрямки підвищення ефективності 

гуманістичного менеджменту. Гуманістичний менеджмент представляє собою новий тип 

управлінської діяльності, яка повинна бути направлена на вирішення проблем 

соціоантропологічного характеру.» 

Автори роботи посилаються на 12 публікацій, серед яких 9 – їх попередні власні 

статті, а 3 інших публікації належать одному українському вченому. 

Відсутні порівняння запропонованого «гуманістичного менеджменту» з аналогами та 

прототипами. Функціональна новизна концепції не доведена – вона має місце просто як 

новизна артефакту, утвореного авторами, як набір міркувань, що представлений 

оригінальним текстом. Наукова новизна та цінність публікації проголошується, а не 

доводиться. 

2. Стаття 2 у Гуманітарному віснику ЗДІА, 2016, № 65: «Аксиодуховная 

составляющая в становлении и гармонизации социо-культурного бытия человека» 

(російською мовою). 

Стаття має посилання на 11 публікацій, серед яких – переклад з німецької 2003 р. і 

переклад з англійської 2000 р., публікації українських і російських авторів 1975, 1976, 1997, 

1999, 2000, 2003, 2004 років і одна – 2009 року. 

Висновком статті можна вважати наступне: 

«Таким образом, проблема духовно-нравственного развития личности приобретает 

все большую актуальность, ведь личность, которая постепенно достигает духовно-

нравственного совершенства, оказывает значительное влияние на структурирование социо-

культурного пространства, оставляет творческое наследие для будущих поколений, что 

отражается в исторических описаниях культурно-образовательных реалий, меняет 

действительность. современного образовательного пространства, а также прогнозирует его 

будущее. В пределах этой ориентированности на будущее особая роль отводится 

духовности, так как именно она ориентирует личность на совершенствование внутренних 

человеческих качеств, душевных и духовных свойств. Безусловно, современное социо-

культурное пространство требует создания таких условий для развития личности, в которых 

станет возможным раскрытие процессов формирования знания о нематериальном 

культурном наследии, его связи с духовным опытом, культурными практиками, 

социальными процессами и личностным становлением человека духовного.». 

Відкритим залишається питання: що нового пропонують автори, які їх думки можна 

вважати внеском у науку про культуру, у чому саме полягає філософський та науковий 

результат роботи? 

3. Стаття 1:  «Інформаційне суспільство як важливий чинник розвитку освітнього 

середовища у ВНЗ» у Зб. наук. пр. «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики 

навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», Вип.43, 2015 [41]. 

Проблема, за автором, полягає у наступному: 

«Істотним недоліком у професійній підготовці сучасних фахівців є їхній недостатній 

професіоналізм у використанні ІКТ, … Проте, необхідно визнати, що стан технічних засобів 

і програмного забезпечення ВНЗ не завжди відповідають рівню, необхідному для 

розв‘язання завдань….  Усе це актуалізує проблему вдосконалення інформаційного 

освітнього середовища у ВНЗ, його сучасного змісту.» 

Висновки: 

«1. Актуальність проблеми інформатизації навчального процесу зумовлена потребою 

інформаційного суспільства в конкурентоздатній особистості … 



36 
 

2. Управління інформатизацією навчально-виховного процесу є цілеспрямованою 

діяльністю адміністрації вищого навчального закладу … 

3. Модель управління інформатизацією навчально-виховного процесу у вищому 

навчальному закладі розглядається нами як структурно-функціональна, побудована на основі 

закономірних і функціонально зв‘язаних елементів …, що забезпечують створення 

комплексу умов, спрямованих на впровадження засобів ІКТ в освітній процес і становлення 

на цій основі нових форм взаємодії між його учасниками. 

4. Ефективність цього вимагає здійснення поетапного моніторингу розвитку 

інформатизації навчально-виховного процесу…» 

Наведене – не наукова проблема або її складова, на технічна та методична задача. 

Сама назва статті дає відповідь на питання: за автором, «Інформаційне суспільство» 

спричиняє формування нового освітнього середовища у ВНЗ, що має бути заснованим на 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях – це тривіальна вимога сучасного 

суспільства і наявного стану технологій. Міркування, що наведені у роботі, навряд чи 

можуть претендувати на будь-яку наукову новизну. 

4. Стаття 2: «Застосування евристичного навчання на уроках образотворчого 

мистецтва в початковій школі» у Зб. наук. пр. «Сучасні інформаційні технології …», Вип.43, 

2015. 

Мета статті: «використовуючи методи й прийоми евристичного навчання, розробити 

евристичний навчальний проект для ознайомлення і застосування на практиці прийомів 

ліплення…». 

Висновок: « Розглянувши поняття евристичного навчання, ми дійшли висновку, що 

воно передбачає відмову від репродукції знань, а базується на самостійному пошуку 

останніх. … Використавши методи і прийоми евристичного навчання, ми розробили 

евристичний навчальний проект «Наповни кошик подарунками» для ознайомлення і 

застосування на практиці прийомів ліплення із солоного тіста …». 

У переліку посилань – 13 публікацій російських і вітчизняних авторів 1972 – 2013 

років видання. 

Робота являє собою опис навчального проекту, що не може і не претендує на 

результат, що має наукову новизну, - це практико-методичне знання, що створене як 

керівництво для діяльності відповідно до повсякденно-професійного досвіду автора. 

5. Стаття 1: «Економісти-кібернетики у вирішенні проблем управління в сучасній 

економіці» у Збірн.наук.праць «Формування ринкової економіки в Україні», 2015, Вип.34 

[42]. 

Характер статті добре відображено у анотації: 

«Представлено концепцію використання фахівців з економічної кібернетики у 

вирішенні проблем управління в сучасній економіці. Серед головних їх переваг є здатність 

забезпечення точності й адаптивності управлінських рішень пов'язаних з вдосконаленням 

механізмів управління системами. Обґрунтовується це тим, що серед різних спеціалістів у 

галузі управління економікою чільне місце посідають економісти-аналітики, які володіють 

інструментарієм вироблення оптимальних управлінських рішень, трактуючи процеси 

управління як інформаційні процеси.» 

Основний підсумок статті: у національних університетах країни відомі економісти-

кібернетики зберегли цей напрямок, здатні готувати майбутніх економістів-аналітиків і має 

місце «відповідальний оптимізм перспектив використання фахівців з економічної 

кібернетики у вирішенні насушних проблем управління розвитком економіки України». 

Статтю завершують три публікації: дві одноосібних (2007 і 2010 рр.) належать автору 

статті, одна (2005 р.) – йому ж у співавторстві. Текст статті не має на них посилань. 

Напрошується висновок, що цей текст цілком являє собою міркування лише самого автора, 

не представляє результати, що доведено можуть мати наукову новизну. Стаття лише 

констатує думку автора щодо можливостей фахівців країни з економічної кібернетики. 

6. Стаття 2: «Оптимізація структури регіонального капіталу» у Збірн.наук.праць 

«Формування ринкової економіки в Україні», 2015, Вип.34. 
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В якості «аналізу останніх публікацій» стаття містить перелік прізвищ відомих 

економістів і текст: «До моделювання нагромадження фізичного та людського капіталу 

найбільше зусиль доклалиР. Солоу, лауреат Нобелівської премії з економіки 1987 року «за 

фундаментальні дослідження в області теорії економічного росту», Е. Домар, Р. Харрод та 

інші представники Кейнсіанської та неокласичних течій». 

Серед 6-ти публікацій, на які мають місце посилання, 3 – належать самим авторам. 

Серед наведеного: «Основним критерієм під час прийняття рішення про кредитування 

повинно стати врахування дії фінансового важеля, так званого ―леверидж-ефекту‖, який при 

кредитному фінансуванні кожного підприємства регіону для реалізації відповідної програми 

має перевагу… Отже, для кожного підприємства кредит вигідний лише в тому разі, якщо 

отриманий в результаті підприємницької діяльності прибуток буде більший, ніж плата за 

кредит. …критерієм оптимальності може бути максимізація чистого прибутку кожного 

підприємства від реалізації кожної регіональної програми до сплати податку та відсотків за 

залучений капітал».  

Стаття використовує математичну систематизацію та формалізацію, апелює до певних 

закономірностей. Однак запропоноване не має чіткого розмежування, що саме належить 

авторам, а що – запозичене у інших. Не висвітлено також, чим саме наведене краще 

альтернатив, аналогів та прототипів. Незважаючи на математизацію співвідношень, стаття 

має достатньо тривіальний висновок: «При формуванні стратегій розвитку підприємств слід 

обирати таку структуру капіталу, яка при найнижчій вартості складових капіталу 

забезпечить вищу ринкову вартість суб‘єктів господарювання у регіоні». 

Наведений аналіз 6-ти публікацій засвідчує, що лише одна з них 

(2) наближується до філософсько-наукового викладення предмету, і 

одна – (6) – до наукового опису. Однак запропоновані у них 

положення не можна вважати достатньо повно доведеними науково. 

Наведемо більш загальні приклади: 

- у збірнику «Актуальні проблеми соціології, психології, 

педагогіки»  №1(26) 2015р. [43] з 21-ї статті 12 не мають цитування 

джерел, що опубліковані мовами Євросоюзу, а лише 2  мають 

посилання на статті мовами Євросоюзу, що видані 2012-2014 роках; 

- у збірнику «Сучасні інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, 

проблеми», Вип.43, 2015р. [41]  зі 109-ти статей 87 не мають 

цитування англомовних джерел, жодна з 109 публікацій не має 

посилань на дослідницькі англомовні статті 2012-2014 років; 

- у збірнику «Формування ринкової економіки в Україні», 

Вип.34, 2015р.  [42] лише 7 з 27-ми статей мають посилання на 

англомовні публікації, лише одна – на англомовні дослідницькі статті 

2012-2014 рр. 

Яке ставлення світової фахової спільноти до вітчизняних 

публікацій у тому випадку, якщо вони являють собою необґрунтовані 

міркування, недоведені положення, висновоки, що засновуються 

головним чином на практичному досвіді, інколи лише власному? 
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У публікації С.Хансона [44]  зазначається: 

«Розмежування науки та псевдонауки можуть бути зроблені як 

із теоретичних, так і з практичних міркувань … З теоретичної точки 

зору, питання демаркації висвітлює перспективу, яка робить свій 

внесок у філософію науки таким же чином, як вивчення помилок 

сприяє вивченню неформальної логіки і раціональної аргументації. З 

практичної точки зору, відмінність має важливе значення для 

сприяння прийняттю рішення в приватному і суспільному житті. 

Оскільки наука є нашим самим надійним джерелом знань в самих 

різних областях, ми повинні розрізняти наукові знання від їх 

двійників.» 

Хансон наводить визначення поняття псевдонауки, що, на його 

думку, підтримує переважна більшість фахівців та яке є центральним 

для філософських концепцій науки. Пізнання, що може розглядатись 

як псевдонаука, як правило, відповідає двом наступним ознакам: «(1) 

воно не наукове і (2) головні його прихильники намагаються 

створити враження, що воно наукове». 

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 вони просто вирішують свої 

практичні проблеми, використовують лише добре доступні джерела, 

користуються своїм досвідом: вони 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. 

Слід погодитись із М.Манером [45], що термін «пара наука» 

може бути корисним для ідентифікації значного масиву знання, що не 

є строго псевдонауковим, як цілеспрямована підміна якісного 

наукового знання його недосконалим замінником, тому що 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 



39 
 

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. 

На відміну від системності науки, що використовує свої суміжні 

галузі, паранаукове «пізнання» є ізольованим, несистемним. Інколи 

паранаука використовує окремі наукові знання у своїх міркуваннях 

для надання їм наукового вигляду. Однак спроби використовувати 

паранаукові результати у наукових дослідженнях виявляються 

некоректними. Сукупність пізнавальної інформації, якою оперують 

паранауковці, не є зростаючим добре обґрунтованим знанням, їх 

гіпотези не є добре  доведеними. Із цих причин «їх знання носить 

чисто спекулятивний характер і не можна говорити про те, що воно є 

наближенням до істини, грубо представляє реальні факти» [45, с.563]. 

Порівнюючи наведене М.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 

зустрічаються обґрунтування на основі доведених закономірностей; 

- те, що автори багатьох статей не звертаються до англомовних 

публікацій, що являють собою на сьогодні основну частину 

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 публікації чи інші кон'юктурні цілі, неповне 

дослідження, навіть у випадку досягнення якихось практичних 

результатів, залишиться поза контуром науки. 

Наше дослідження доводить, що наука у вітчизняних 

університетах може і повинна бути реформована, зокрема на 
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пізнавальних та методологічних засадах, що є предметом і 

менеджменту досліджень, і філософсько-методологічної культури, а 

також – дотримання визнаної світовою фаховою спільнотою етики 

науки. 

2. Менеджмент і філософія науки 

 

Наше дослідження, як було доведено вище, підтверджує думку 

про те, що університетська наука в країні потребує реформування. 

Однак цей вислів у своїй тривіальній формі (інколи здається, що 

реформування у нашій країні – це не заклик до радикальних змін, а 

констатація повсякденного буття суспільства) приховує проблему, що 

є і міждисциплінарною, і міждіяльнісною (є завданням різних 

суспільних практик). І справа не у розумінні поняття проблеми як 

такої, що «не бажає дотримуватись обмежень», а у тому, що шлях 

нашої науки, зокрема й університетської, тривалий час деформувався 

у різних вимірах – пізнавальному, економічному, нормативно-

правовому, соціально-гуманітарному.  

У цьому розділі ми спробуємо розглянути проблему 

реформування науки із позицій окремих аспектів менеджменту, 

зокрема фінансового, а також проаналізувати системи створення 

знань, що фактично існують у світі та представлені у наявних 

концепціях. Незважаючи на те, що ці питання можуть виглядати як 

діаметрально протилежні у корпусі знання про науку, вони мають 

певну єдність, що полягає у наступному: 

- фінансуватись та організаційно підтримуватись у когнітивно-

креативній практиці, у «науці у широкому сенсі» повинне те, що 

являє собою позитивний результат досліджень (знання) і розробок 

(нові технології, артефакти, методики діяльності); 

- необхідною умовою підтримки створення цього результату є 

перевищення ним наявних досягнень у вимірі пізнання світу, 

корисність (зокрема для країни) і конкурентоздатність; 

- наукове пізнання не є єдиним методом та засобом, що створює 

передове, корисне та конкурентне знання: людством напрацьовані й 

інші когнітивні системи, важливі для економіки, технологій та інших 

суспільних практик, що потребують вивчення та використання; 

- належна організаційна, нормативно-правова та фінансова 

підтримка результатів різних систем досліджень та розробок можлива 
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тоді, коли ми знаємо, які саме методи і засоби є для цього найбільш 

адекватними. 

 

 

2.1. Фінансування досліджень, засноване на  

       результативності 
 

Фінансування наукових досліджень та розробок є одним із 

центральних аспектів організації професійної діяльності викладачів в 

університетах. Зрозуміло, що науково-педагогічні працівники 

повинні виконувати наукові дослідження та розробки як невід'ємну 

складову своєї професійної освітньої діяльності, що фінансується у 

державних вищих навчальних закладах із загального фонду 

держбюджету. Але у цьому випадку наукова складова їх діяльності, 

за визначенням, повинна забезпечувати навчальний процес. Це 

означає, що результати інтегрованих у освіту наукових досліджень   

повинні містити не так знання «переднього краю», як його 

педагогіко-методичну рефлексію, реконструйоване знання для 

доведення його студентам. І у будь-якому вищому навчальному 

закладі повинні бути науково-педагогічні працівники, що добре 

виконують саме цю роботу. 

Коли йде мова про окреме від забезпечення освітнього процесу 

фінансування наукових досліджень та розробок, мається на увазі 

дещо інше, ніж одержання науково-методичного результату: йдеться 

про «справжні» наукові дослідження «переднього краю» та 

конкурентоздатні на ринку прикладні розробки. 

За логікою дослідницької діяльності науково-педагогічних і 

наукових працівників у державних університетах країни, які сьогодні 

є основними виконавцями досліджень і розробок, ця діяльність може 

фінансуватись із державного бюджету за трьома підходами: 

- у формі так званого «базового фінансування», за яким науково-

педагогічний працівник повинен виконувати дослідження та 

розробки за формулою своєї професії, а держава повинна це 

забезпечувати; 

- на конкурсних засадах у вигляді грантів, проектів, за 

договорами та контрактами, коли кошти надаються на виконання 
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певного конкретно визначеного завдання, що має замовника та 

виконавців; 

- комбіновано, коли обсяги фінансування не прив'язані жорстко 

до регламентів робіт, хоча має місце планування наукових і науково-

прикладних результатів, конкурсний відбір проектів та приймання 

звітів, а обсяг фінансування наукових досліджень і розробок певною 

мірою залежить від успіху проектів на конкурсі. 

В останні роки в умовах ринково-орієнтованих економік ідея 

базового фінансування окремих від навчального процесу наукових 

досліджень університетів піддається критиці. Як відзначається у 

документі ОЕСР 2010 року  [46], університетське середовище 

переживає глибокі зміни, при цьому одним із нововведень є 

запровадження заснованих на продуктивності систем фінансування 

досліджень (Performance-based research funding system(s) – різні 

автори використовують акроніми PRFS або PRFSs).  

Вважається, що Велика Британія першою широко запровадила 

фінансування діяльності викладачів університетів у залежності від 

результатів їх наукових досліджень.  Як відзначає Д.Хікс [46], так 

звані «Вправи з оцінки досліджень» (Research Assessment Exercise  -  

RAE) розпочались у 1986 році. З тих пір багато країн наслідували цей 

приклад і ввели PRFSs. В останні роки RAE перетворені на так звану 

«Рамку досконалості досліджень» (можливо, не кращий переклад 

назви системи Research Excellence Framework - REF), що являє собою 

регламент і процес експертного «оцінювання колегами» для всіх 

поданих документів із дослідницької діяльності в університетах [47]. 

За прийнятою схемою, якщо у межах RAE/REF було визначено рівень 

фінансування досліджень університету, зміни можуть бути внесені 

лише у результаті наступного раунду оцінювання. 

У доповіді 2016 року, підготовленій для Єврокомісії [47] 

відзначається, що більшість членів Євросоюзу запровадили PRFSs, 

при цьому головними завданнями були впровадження ініціатив щодо 

покращення результативності досліджень та концентрація ресурсів у 

найбільш результативних організаціях. Університети є основними 

організаціями, для яких запроваджуються системи PRFSs, однак у 

деяких країнах це поширюється на державні дослідницькі центри, де 

вони відіграють важливу роль у науці, зокрема там, де існують 

академії наук. Як відзначається у доповіді, не всі країни Євросоюзу 
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запровадили PRFSs із різних причин, однак сьогодні цей процес 

продовжує розгортатись.  

Фахівці, що готували зазначений документ ОЕСР [46], 

вважають, що система PRFS для бюджетного фінансування 

досліджень в університетах може бути представлена на основі 

висловлених Д.Кеттлом [48] ідей: 

- підвищення продуктивності на основі оцінки результатів 

досліджень, що спрямована на їх збільшення без додаткових ресурсів; 

- заміни традиційних командно-управлінських систем 

ринковими; перехід до фінансування, заснованого на результатах, що 

включає в себе конкурс на фінансування як складову ринково-

орієнтованої реформи; 

- покращення сервісів, виходячи з орієнтації на конкретні 

потреби громадян, надання переваг проектам, що спрямовані на 

задоволення високотехнологічних потреб громадян; 

- формулювання більш самостійної політики щодо послуг: уряд 

стає покупцем, а не замовником освітніх послуг; 

- делегування повноважень вченим спільнотам університетів, що 

сприяє їх більшій відповідальності за результати досліджень; 

- вдосконалення оцінювання як зосередження уваги на 

проміжних і кінцевих результатах, а не на процесах і структурах.  

У документі ОЕСР [46] розглядаються: 

1. Вхідні показники: зовнішнє фінансування та залучення 

аспірантів і працівників до штату університету, що характеризує 

конкурентоздатність університету. Показники залучення зовнішнього 

фінансування, наприклад, можуть бути представлені у обсягах 

фінансування, кількості чи у відсотках конкурсних грантів.  

2. До показників, що характеризують процес наукової діяльності 

в університеті відносять активність у семінарах  і конференціях, 

кількість запрошених доповідачів ключових тем, кількість 

запрошених закордонних дослідників. 

3. Структурні показники: кількість штатних працівників, що 

активно здійснюють наукові дослідження, кількість аспірантів, 

дослідне співробітництво і партнерство, оцінки репутації, 

дослідницької інфраструктури та споруд. 

4. До показників результатів, як правило, відносять кількості 

публікацій та цитувань, зокрема у високо цитованих журналах, інші 
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бібліометричні показники. Однак зазначається, що такий підхід має 

обмеження, зокрема у залежності від того, що саме виступає 

основним результатом. 

У документі Генерального директорату із наукових досліджень 

Європейської комісії [34] визначаються основні форми наукових 

комунікацій для різних груп дисциплін. Зокрема вказується, що 

основним результатом природничих наук вважаються статті у 

реферованих журналах; для інженерних наук цінними є доповіді на 

конференціях, публікації та дослідні зразки; у якості результатів 

соціогуманітарних наук важливе значення мають наукові монографії; 

мистецтва створюють художні та мистецькі твори, композиції та 

медіа продукти. Однак відзначимо, що наукові публікації є найбільш 

універсальним засобом представлення наукових результатів. 

У документах та публікаціях щодо систем PRFS йдеться про різні 

співвідношення показників «входу», «процесу» та «результату». 

Можна відзначити шведську модель [49], що засновується на 

бібліометричних показниках і на показниках «зовнішнього» 

фінансування.  

У роботі В.Смарта [50] представлено модель вимірювання впливу  

результатів запровадженої у Новій Зеландії системи PRFS для оцінки 

продуктивності досліджень в університетах. Його аналіз головним 

чином використовує кількість публікацій у Веб оф Сайнс за 

відношенням до кількості дослідників у еквіваленті повної зайнятості 

(FTE). Згідно із дослідженням,  університети країни підвищили цей 

показник у 2003 – 2006 роках у середньому із 0,4 до 0,5 статей на 

одного дослідника у FTE на основі запровадження PRFS. Автор 

порівнює цей показник із відносно стабільним підвищенням 

результативності австралійських університетів Мельбурна і 

Квінсленда за цей період - від 0,6-0,7 до 0,9-1,0 статей на рік, і вказує, 

що у Австралії було запроваджено раніше і більш чітку систему 

PRFS. 

Реалізація PRFSs істотно відрізняється в різних країнах, 

починаючи від використання експертної «оцінки колегами» (peer 

review) до метрик (бібліометричних показників), або певної їх 

комбінації. У дуже небагатьох країнах виділення грантів ґрунтується 

повністю на оцінюванні продуктивності [49]. 
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К.Джонкерс і Т.Зачаревіч відзначають [47], що у ряді країн 

використовуються формули, засновані головним чином на 

бібліометриці. Найпростішим є підхід щодо підрахунку публікацій в 

міжнародних журналах. Бельгія та Швеція застосовують комбіновані 

показники публікацій та цитування, враховуючи як обсяги, так і 

фактичний вплив публікацій. Польща має традицію PRBF, 

починаючи із 1990-х років, а в останні роки використовує при оцінці 

результативності досліджень імпакт-фактор журналів. Взагалі, 

польська система передбачає підрахунок статей з урахуванням 

імпакт-фактору журналу, патентів, доходів від кооперації з 

промисловістю, зовнішнє фінансування досліджень і розробок, 

наукові нагороди, патенти, фінансові результати від комерціалізації. 

У 2013 році польська система оцінювання суттєво вдосконалена у 

напрямку проведення досліджень світового класу.  

Джонкерс та Зачаревич також відзначають [47], що аспекти 

запровадження систем PRFS у розвинутих країнах можуть суттєво 

відрізнятись від використання цих механізмів у країнах східної 

Європи, які знаходяться на стадії реформування економік. Система 

PRFS спрямована на підвищення результатів досліджень як певний 

універсальний засіб, однак у країнах із хронічним недофінансуванням 

науки вона повинна бути доповнена зростанням фінансування за 

більш традиційними схемами. Якщо  PRFS не замінює наявні системи 

фінансування, а доповнює їх, то упродовж часу вона може зменшити 

супротив проти неї. 

Досвід країн, що уважно ставляться до оцінювання якості 

наукових результатів вчених, зокрема Великої Британії, свідчить, що 

системи фінансування на основі RAE/REF та ретельного змістовного 

«оцінювання колегами» - вартісна задача. Переважне використання 

бібліометричних показників коштує менше, однак таке оцінювання є 

менш змістовним і як засіб стимулювання науки не завжди 

призводить до підвищення якості наукових досліджень.  

Відзначимо, що організатори науки в Україні інколи потрапляють 

у пастку «дешевих» заходів, оцінюючи не самі результати за звітами 

із завершених наукових робіт, а форми їх представлення або взагалі 

побічні ефекти. Так, якщо проект дослідження триває 3, а особливо - 

2 роки, то кількість опублікованих за цей час статей достатньо слабко 

корелює із якістю його результатів, у всякому випадку між кількістю 
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і якістю немає лінійної залежності. Не може існувати ніякого 

строгого доведення того, що одна стаття (взята окремо, а не у 

статистичному усередненні) у високо рейтингових міжнародних 

журналах завжди представляє менш цінний науковий результат, ніж, 

наприклад, п'ять таких статей. Не встигає сформуватись за час 

виконання проекту і адекватна результату кількість цитувань статей, 

хоча і вона не є еквівалентом якості представленого у них результату. 

Показники індексів цитувань [11], кількості захищених дисертацій, 

можуть взагалі характеризувати не конкретний завершений проект, а 

більш тривалий період досліджень. Кількість підручників і 

навчальних посібників більш представляє не наукові, а навчально-

методичні чи науково-організаційні результати. Найгірше, якщо 

змістовні якості наукового результату, які достатньо складно 

кількісно оцінити, витісняються «точними» і легко доступними, але 

побічними показниками. 

У нашій країні для фінансування досліджень і розробок вищих 

навчальних закладів за рахунок коштів державного бюджету 

Міністерством освіти і науки України запроваджена та проходить 

етапи становлення вже півтора десятиліття система конкурсного 

відбору проектів і аналізу анотованих звітів. Фінансування наукових і 

науково-технічних проектів здійснюється за результатами їх 

конкурсного відбору, який передбачає експертне «оцінювання 

колегами» у межах діяльності науково-експертних секцій за 

фаховими напрямками, а голови секцій під керівництвом заступника 

міністра освіти і науки України утворюють Наукову раду.  

Однак для ефективної роботи системи бракує і обсягів коштів, що 

надаються з державного бюджету, і якісної експертизи, що із самого 

започаткування здійснюється на безоплатній основі і не передбачає 

залучення закордонних фахівців.  

До головних недоліків роботи експертних секцій слід віднести 

корпоративність, протекціонізм та конфлікти інтересів, некритичність 

експертів у оцінюванні робіт у сподіванні на аналогічне ставлення до 

проектів, у яких ці експерти самі є керівниками або виконавцями. До 

цього ж, інколи має місце методологічна некомпетентність, а у 

соціогуманітарних науках - і лояльність частини експертів до 

проектів і результатів сумнівної якості, зокрема й за браком власних 

суттєвих наукових досягнень. Наш аналіз експертних висновків 
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представників секцій соціогуманітарних дисциплін підтверджує 

факти некритичного ставлення експертів до оцінюваних проектів і 

звітів.  

Застарілим є підхід щодо розподілу проектів із застосуванням 

понять фундаментальних і прикладних досліджень. Підтвердженням 

цьому є те, що у результаті нашого аналізу виявилось, що переважна 

більшість проектів із фундаментальних досліджень з економічних і 

педагогічних наук такими не являється навіть за визначеннями 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та 

«Керівництва Фраскаті», оскільки їх предметом значною мірою 

безпосередньо є покращення діяльності у відповідних суспільних 

практиках. 
У 2016 році було проведено аналіз наукових результатів окремих  робіт із 

соціогуманітарних дисциплін. За умовами звітування, виконавці проектів 

повинні були представити наукові та науково-прикладні результати у 

визначених формах, але навести аргументи, достатні для їх якісної та кількісної 

оцінки, головним чином у розділах анотованого звіту: «9. Опис процесу 

наукового дослідження», «10. Наукова новизна та значимість отриманих 

наукових результатів», «11. Відповідність отриманих наукових результатів 

сучасному рівню досліджень в даній галузі». Наш аналіз було зосереджено на 

матеріалах, що представлені у скорочених звітах за темами, до яких є відкритий 

доступ у базі даних МОНУ [18]. Треба було визначити, наскільки переконливо 

представлені положення, що претендують на кваліфікування як новий науковий 

результат. В ході дослідження вибірково проаналізовані проекти секцій МОНУ 

за фахом філософії, історії та політології, педагогічних наук та економіки. 

За результатами аналізу зроблено наступні висновки. 

1. На жаль, і форми анотованих звітів, і їх фрагментів, що були 

представлені у базі даних Міністерства, не містили розділу, що надавав би 

достатньо можливості для представлення наукових результатів у виглядів 

детальних описів та пояснень запропонованих теорій, моделей, концепцій як 

основного наукового результату. У розділі 9 «Опис процесу наукового 

дослідження» значну частину займав календарний план із дуже стислими 

назвами результатів; розділ 10 містив не описи та пояснення результатів, а 

визначення їх новизні та значимості. Розділ 11 повинен був містити порівняння 

результатів із аналогами та прототипами, однак змістовних порівнянь у ньому 

для розглянутих звітів практично не було. Помилковим було те, що у формах 

експертних висновків повнота і якість одержаних наукових результатів взагалі 

не оцінювалась, що не могло бути компенсованим оцінками наукової новизни, 

значимості роботи і переваг отриманих результатів над аналогами. Можливо, 

відсутність відповідного розділу звіту вплинула на повноту висвітлення 

наукових результатів досліджень. 

2. Незважаючи на обмеження форми анотованого звіту, виконавці проектів 

досліджень та розробок повинні були за можливістю максимально повно 
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представити описи основних наукових результатів, їх пояснення та доведення. 

Слід констатувати, що у багатьох анотованих звітах із соціогуманітарних наук 

за 2015 рік, що були нами проаналізовані, наукові результати були представлені 

неповно, інколи – лише у вигляді назв концепцій, моделей та методик. 

3. Експертні оцінки були обмежені встановленими формами експертних 

висновків, у яких повнота висвітлення змісту результатів не оцінювалась, а 

оцінки переважно визначались бібліомеричними, навчально-методичними та 

організаційно-технічними показниками. При цьому, представлені оцінки  

свідчили про те, що часто експерти і не намагались критично та достатньо 

повно оцінити обґрунтованість та доведеність результатів. 

Виявляється, що складно вдосконалити підсистему оцінювання 

системи фінансування досліджень, якщо її вади полягають не у 

протиправних діях та корупції, подолання яких для країни вважається 

однією з основних проблем реформування економіки та суспільства. 

Недоліки у досліджуваній підсистемі експертного оцінювання, що 

головним чином мають характер порушення наукової етики, 

методологічної некомпетентності, низького рівня наукових 

результатів самих експертів, достатньо складно подолати наказами та 

регламентами. Саме на цих підставах слід говорити про необхідність 

реформування всього підходу щодо організації наукових досліджень 

у вищих навчальних закладах країни, нового менеджменту у науці на 

засадах результативності та відповідальності, повернення до високих 

ідеалів етики наукового пізнання. 

Таким чином система фінансування наукових досліджень і 

розробок університетів на основі оцінювання їх очікуваних та 

одержаних результатів у країні працює, однак поки що не реалізує 

повною мірою свій науково-організаційний потенціал. Відповідно до 

наведеного у роботі Д.Хікс [82], для того, щоб належати до систем 

PRFS, «оцінка досліджень повинна здійснюватись постфактум», а 

результати оцінювання повинні визначати фінансування одразу ж або 

через нетривалий час. Експертиза проектів досліджень університетів 

країни є попередньою, оцінювання результатів здійснюється лише за 

проектами, а не уцілому, а тому практично не впливає на загальні 

зміни фінансування науки в університеті. Наведене означає, що у 

нашому випадку ми маємо справу не із PRFS, а із іншою, менш 

жорсткою схемою загального фінансування наукових досліджень та 

розробок університету: система конкурсного відбору проектів і 

оцінювання звітів, що здійснюється МОН України, не може бути 

віднесена до PRFS. Однак справа не лише у формі фінансування, а у 
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механізмах менеджменту всієї наукової діяльності. На наш погляд, 

кроком у напрямку реформування науки у країні на основі 

запровадження PRFS може бути атестація вчених університетів, що 

зможе використати досвід RAE/REF Великої Британії, напрацювання 

Польщі та інших країн, що реформують свою науку. 

 

2.2. Відповідальні дослідження та інновації 
 

Протягом останніх трьох десятиліть у світі змінилося декілька 

домінуючих концепцій та підходів щодо організації та управління у 

сфері науки і технологій, що зробили суттєві кроки від принципу 

самодостатності простої послідовності фундаментальних і 

прикладних досліджень та прикладних експериментальних розробок 

у бік більш повного врахування потребу суспільства та економіки. 

Серед сучасних нових підходів сьогодні суттєве місце займає 

концепція «відповідальних досліджень та інновацій» RRI, що може 

бути корисною і для нашої країни.  

Розглядаючи історію становлення ідей RRI, Л.Ландевірд із 

співавторами [52] відзначають так званий «технократичний» стиль 

управління, у межах якого наукова експертиза є нейтральною і 

незалежною, раціональною і «добре поінформованою», у той час як 

громадська думка вважається такою, що не спирається на докази та 

належні обґрунтування. Наука бачиться як суб'єктно нейтральна і 

така, що забезпечує достовірне знання та перевершує у цьому будь-

які ненаукові форми. Ідея, що неспеціаліст, зокрема представник 

громадськості, є некомпетентним у зв'язку із дефіцитом знань і 

відсутністю досвіду є типовою для цього стилю управління. 

Недоліком технократичного стилю [53] є те, що у його межах   

рішення зводяться до чисто технічних, наприклад, на основі 

технологічної оцінки ризиків. Такі рішення завжди використовують 

норми і стандарти, які передбачають лише те, що вже відомо науці. 

Однак у своєму розвиткові наука і технології час від часу вступають у 

конфлікт із людськими цінностями.  

Відзначимо, що у межах технократичного стилю головними 

ознаками продукції виступають технічні характеристики, що і 

обумовлює основні критерії та показники науково-технологічної 

досконалості. Щодо практичної цінності як критерію експертного 
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оцінювання проектів досліджень та розробок, то основною її 

складовою часто вважають так звану «економічну ефективність». На 

жаль, цей критерій добре працює лише у випадку оцінювання 

створення та реалізації товарів та послуг, тоді як у випадку проектів 

наукових досліджень результати не просто є «очікуваними», а й 

відокремлені від комерційного споживання. 

Стиль управління на основі «прикладної етики» [54] виникає у 

результаті успіху біологічних наук і біотехнологій, які призводять до 

безпосереднього проникнення в життя людини. Для підсилення 

етичної і соціальної прийнятності були визначені підходи, що 

засновані на даних експертів в областях прикладної етики та 

біоетики. Вагомості набули оцінки соціогуманітарних вчених  із 

конкретним досвідом та інтересом до етичних питань, пов'язаних із 

наукою і технологією. Етика в управлінні наукою і технологією 

аргументовано має вплив засобами консультацій із моральних 

питань, а також у якості посередника з погляду прозорості, демократії 

та довіри.  

Застосування «прикладної етики» призвело до підсилення 

вагомості соціальних, а певною мірою і більш традиційних 

економічних складових критеріїв та показників експертизи в частині 

«більш широких впливів» на людину та суспільство. 

Трансформація технократичного підходу та врахування етичних 

питань призвела до створення нових концепцій оцінювання 

технологій та до «со-конструктивного» повороту [54]. Якщо 

традиційна оцінка технологій розглядалась як суто технічна, що 

проводяться науковими та технологічними експертами, то стає 

зрозумілим, що концепція експертизи повинна бути доповнена 

соціогуманітарним оцінюванням із залученням майбутніх 

користувачів, певною мірою – і більш широкої громадськості. 

Важливою ілюстрацією підходу стала так звана «Конструктивна 

оцінка технологій» [55]. У контексті цього підходу, соціологи, замість 

того, щоб бути експертами,  грають роль посередників, поєднуючи 

різні уявлення щодо досліджень. «Конструктивна оцінка технологій» 

ґрунтується на концепції ко-еволюції науки та суспільства. Х.Зварт із 

співавторами [54] пов'язують із цими ідеями концепцію виробництва 

знань «Mode 2», що розглядає науку і технології як такі, що 

безпосередньо оцінюються суспільством, зокрема у формі «агори» [9] 
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– залучення широкої громадськості до обговорення досліджень і 

створення технологій. 

Становлення концепцій ELSI/ELSA. Як відзначають фахівці [53], 

результати досліджень людського генома підкреслили необхідність 

врахування традиційних цінностей із позицій «етичних, правових і 

соціальних наслідків» (англійською мовою - ethical, legal and social 

implications - акронім ELSI). Підхід, що позначається як ELSI, 

вважається «більш американським» [52;54;55], у той час як 

Єврокомісія створила  програму на основі системи організації та 

управління дослідженнями ELSA («етичні, правові та соціальні 

аспекти») у сфері нанотехнологій, що передбачала залучення 

професійних фахівців з етики. У ELSI/ELSA етика набула статусу 

нормативного інструменту. Однак при цьому існувала проблема, яка  

полягає у тім [52], що неможливо точно визначити, хто несе 

відповідальність втручання людини у природу, за спричинені новими 

технологіями глобальні екологічні зміни, а тому окремі вчені є не 

цілком, а «со-відповідальними» [52; 56]. 

Наукові спільноти не існують поза суспільством, але іншою 

справою є «допущення»  широкої громадськості до (хоча б 

часткового) управління наукою. Однак коли наука та інновації стають 

суспільною технологією, що впливає на людство і потребує суттєвих 

витрат, все більш актуальними стають стилі управління у цій сфері, 

які передбачають певну участь громадськості [52;54;56].  Втрата 

довіри до науки і технологій призводить до стимулювання 

спонтанної, а потім і організованої участі громадськості у заходах 

політики. З одного боку, участь громадськості в управлінні 

проектами досліджень та розробок піддається критиці, оскільки 

втручання осіб, що не мають необхідних знань та підготовки,  може 

бути недоцільним, некомпетентним або навіть шкідливим. Однак 

широка громадськість не лише може, а й «змушена» користуватись 

результатами науково-технологічної та інноваційної діяльності, 

засвоює їх як засоби власного повсякденного життя, а тому не може 

бути позбавлена впливу на дослідження та розробки. Більш того, 

втручання платників податків у питання використання бюджетних 

коштів є природною складовою демократичних систем управління. 

Дискусії та аргументи щодо управління у сфері науки і 

технологій та їх впливу на  економіку і суспільство знайшли 
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відображення у концепції «відповідальних досліджень та інновацій» 

RRI. Багато фахівців вважає, що RRI є наступним кроком у 

порівнянні з концепціями ELSI/ELSA [52;54] у сфері науки та 

інновацій. За Р. фон Шомбергом [56]: 

«Відповідальне дослідження та інновація являють собою 

прозорий, інтерактивний процес, в якому соціальні актори та 

інноватори стають взаємно відповідальними з метою (етичної) 

прийнятності, сталості і соціальної бажаності інноваційного процесу 

та його товарної продукції (у цілях дозволити відповідне включення 

наукових і технологічних досягнень у наше суспільство).» 

У роботі М.Девіса і К.Лааса [57] до визначення фон Шомберга 

запропоновані уточнення і воно  постає у наступному вигляді: 

«Відповідальне дослідження та інновація (RRI) являє собою 

прозорий інтерактивний процес, за допомогою якого дослідники, 

інноватори, а також інші соціальні актори стають взаємно 

відповідальними з метою втілення наукових і технологічних 

досягнень в суспільстві соціально бажаними шляхами (у тому числі, 

але не обмежуючись, способами, які є сталими і етично 

прийнятними).» 

Л.Ландевірд із співавторами [52] вказують, що важливим для 

розуміння RRI є визначення Х.Саткліф [58], що містить наступні 

складові концепції: 

 - зосередження досліджень та інновацій на досягненні 

соціальних і екологічних вигод; 

- послідовне, постійне залучення суспільства від початку до 

кінця інноваційного процесу, у тому числі громадських та 

неурядових груп, які дбають про суспільне благо; 

- оцінка і визначення пріоритетів соціальних, етичних та 

екологічних впливів, ризиків та можливостей сьогодні і у 

майбутньому поряд з технічними та комерційними. 

Відзначається [58], що запровадження RRI можливе там, де: 

- наглядові механізми можуть краще передбачати і управляти 

проблемами і можливостями, здатні адаптуватися і швидко реагувати 

на зміну знань і обставин; 

- відкритість і прозорість є невід'ємною складовою процесу 

досліджень та інновацій. 
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Поняття RRI також уточнюється у доповіді експертної групи 

Єврокомісії під керівництвом Д. ван ден Ховена [59], за якими ця 

концепція: 

- розглядає соціальні потреби і етичні аспекти програм 

фінансування досліджень, зокрема через діалог громадськості та 

зацікавлених осіб; 

- визначає критерії для раннього оцінювання досліджень, 

технологій та інновацій; 

- забезпечує кращу інтеграцію соціальних потреб у дослідження 

та розробки, зокрема на основі транс-дисциплінарних підходів; 

- передбачає створення дорадчих спілок, рад з етичних аспектів 

нових технологій. 

Як відзначає А.Ріп [55], протягом декількох років ідея 

відповідальних досліджень та інновацій перетворилася з маловідомої 

фрази на проблему Програми «Горизонт 2020» Європейської комісії. 

Концепція RRI передбачає зміну ролі різних суб'єктів науки і 

технологій, зміцнення тенденцій щодо залучення до них зацікавлених 

сторін і громадян. За концепцією розширені обов'язки промисловців 

щодо впровадження інновацій, що має одним із наслідків покращення 

взаємодії у ланцюжку створення та реалізації продукції. Вона 

передбачає відкритість у праці вчених, технологів, промисловців, 

урядових структур та інших суб'єктів суспільства. Концепція RRI 

повинна створити «добрі практики», розширити інтерес 

громадськості до створення, оцінювання і фінансування наукових 

проектів. 

На думку Г.Коллінза і Р.Еванса [60], сьогодні має місце третя 

хвиля досліджень науки і технологій, що визначає нормативний 

поворот у відношенні до експертизи досліджень та розробок на 

основі соціологічної деконструкції відмінностей між наукою і 

суспільством. 

Аналіз результатів досліджень розвитку систем управління у 

сфері науки і технологій показує суттєві зрушення у підходах щодо 

створення і використання знань, які полягають у все більш широкому 

залученні всіх зацікавлених сторін та широкої громадськості. Це 

призводить і до зміни форм експертного оцінювання, і до відповідної 

трансформації його критеріїв. 
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Що ж стосується системи управління наукою та інноваціями у 

нашій країні, то тут не існує загальновизнаної та методологічно 

опрацьованої концепції. Схоже, можна говорити про те, що у 

вітчизняній державній системі управління наукою залишаються 

неупорядкованими та частково реалізованими три тенденції:  

- фрагментарна підтримка досліджень і розробок, що можуть 

довести свою корисність для економіки та суспільства країни; 

- схвальне сприйняття та обмежене стимулювання діяльності 

вчених, наукові результати яких користуються попитом закордоном; 

- продовження стимулювання фундаментальних (базових) 

досліджень на засадах визнання їх самоцінності при забезпеченні 

використання їх результатів лише у галузі вищої освіти; мала місце, 

але не набула потужної підтримки ідея «цілеспрямованих 

фундаментальних досліджень». 

Слід відзначити, що у Законі України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» визначено [15], що вчений «зобов‘язаний: 1) не 

завдавати шкоди здоров‘ю та життю людини, навколишньому 

природному середовищу; 2) додержуватися етичних норм наукового 

співтовариства …», а науковий працівник має право «прийняти 

вмотивоване рішення про відмову від участі … у діяльності, 

результати якої можуть … завдати шкоди навколишньому 

природному середовищу або порушити етичні норми наукового 

співтовариства». Однак у обов'язках наукового працівника не 

визначено, що він зобов'язаний не лише проводити дослідження та 

розробки, а й одержувати наукові та науково-прикладні результати. 

Він, як вчений, «отримує наукові та (або) науково-технічні 

(прикладні) результати», однак це визначено не як обов'язок, вимога, 

а як констатація, ознака статусу. Таким чином із самого початку у 

нашому законодавстві не встановлюється відповідальність за 

одержання наукових і суміжних результатів головними суб'єктами 

наукової діяльності, що відрізняє наш підхід від концепції RRI. 

На нашу думку, якщо в Україні буде запроваджено основні 

положення концепції RRI, вітчизняна система організації науки та 

інновацій зможе вийти у цих питаннях на європейський та світовий 

рівень. Однак запровадження концептуальних засад RRI, так само як і 

використання систем експертного оцінювання, напрацьованих 

науковими фондами передових країн, потребує їх адаптації до 
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особливостей вітчизняних науки і технологій, вищої освіти та 

виробництва, інших складових соціально-економічної системи, 

починаючи зі структури управління та законодавства. Це стосується і 

необхідності змін тих підходів, яким відповідає Закон України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність».  

Зокрема, у законодавстві країни та нормативно-правових 

документах органів влади повинно бути чітко визначено, що:  

- основною метою досліджень та розробок, що виконуються за 

рахунок коштів державного бюджету України, є наукові та науково-

прикладні результати, які, по-перше, будуть обґрунтовано корисні 

економіці та суспільству країни, а по-друге – знаходитимуться на 

рівні відповідних світових досягнень; 

- фундаментальні (базові) дослідження, що фінансуватимуться 

за рахунок коштів державного бюджету країни, повинні мати 

достатні обґрунтування щодо наявної стратегічної або потенційної 

або суспільної корисності для народу та держави України (якщо 

спільнота буде переконана, що доцільно використовувати поняття 

фундаментальних досліджень); 

- дослідження та розробки, що виконуються за рахунок коштів 

державного бюджету країни, та їх наукові і науково-прикладні 

результати  (з урахуванням концепції RRI) повинні передбачати 

спільну відповідальність не лише вчених та відповідних організацій-

виконавців, а й усіх сторін інноваційного розвитку – державних 

структур, промисловості, підприємництва та широкої громадськості. 

Без сумніву, концепція RRI може бути корисною як складова 

підходу щодо реформування вітчизняної системи організації та 

управління у сфері науки, технологій та інновацій. 

 

2.3. Зміна концепцій досліджень на початку нового 

       тисячоліття 

2.3.1. Наукове пізнання 

 

Коли у першому розділі ми розглядали Статтю 1 Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», йшлося про те, що 

визначення наукової діяльності не може бути засновано на понятті 

«знання взагалі», а потребує у якості основи саме віднесення до 

наукового знання. 
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У цьому розділі ми зможемо обґрунтувати це дуже простим 

міркуванням: оскільки поняття знання і наукового знання – 

інтелектуальні конструкти людства, то вони можуть бути тими чи 

іншими, але для першого – «просто» знання – визначення 

встановлене та має своє традиційне тлумачення. 

Те, що називають [23] традиційним визначенням знання, полягає 

у наступному: «S знає, що р якщо і тільки якщо: (1) р істинне; (2) S 

вірить, що р; (3) S переконаний у вірі, що р». Існують різні 

модифікації наведеного визначення, однак вони представляють дещо 

інше, ніж те, що людство уявляє собі, говорячи про наукове знання. 

Слід звернути увагу на те, що наведене визначення говорить про  

існування знань у свідомості суб'єкта, однак залишає відкритим 

питання про те, що насправді об'єктивно має місце у наших звітах 

при представлені наукових результатів як текстів. Якщо вчений 

сформував у своїй свідомості знання або наукове знання, то «інший» 

суб'єкт не здатен оцінити цього доти, доки не сформує у себе власне 

знання на основі інформації, переданої вченим. Якщо і знання, і 

наукове знання не існують об'єктивно, «самі по собі», то виявляється, 

що наукові публікації, як засоби комунікації, є не тривіальним 

засобом передачі знань, а мають більш складне значення як засіб 

стимулювання утворення цих знань у свідомості «інших» вчених. А 

тому якість тексту як повнота опису, його обґрунтованість та 

доведеність значною мірою «відповідають» за можливість 

виникнення знань у ученого, що вивчає публікацію. І «тонкий» 

момент полягає у тім, що один і той самий текст для одного суб'єкта 

може спричинити виникнення знання «взагалі», у іншого – наукового 

знання, а у третього – просто поінформованості. Схема формування 

наукової публікації із залученням ретельних описів та пояснень, 

значної кількості цитованих публікацій як раз і спрямована на те, щоб 

утворити у читачів саме наукове знання. 

Змістовна розмова про наукові та суміжні дослідження і 

розробки, якщо йдеться про їх єдність та розмежування, не може 

обійти питання про те, які знання і дослідження сьогодні вважаються 

науковими. Згадаємо основні визначення, що представлені у нашій 

монографії 2012 року [20]. 

За С.Кримським [61,с.410], наука – соціально-значуща сфера 

людської діяльності, що спрямована на виробництво та 
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систематизацію знань про закономірності існуючого засобами 

теоретичного обґрунтування та емпіричного випробування і 

перевірки пізнавальних результатів для розкриття їх об'єктивного 

змісту (істинності, достовірності, інтерсуб'єктивності). 

За В.Стьопіним [62,с.661], наука – це «особливий вид 

пізнавальної діяльності, що спрямований на вироблення об'єктивних, 

системно організованих і обґрунтованих знань про світ. Вона ставить 

за мету виявляти закони. … Предметний та об'єктивний спосіб 

розгляду світу характерний для науки, відрізняє її від інших способів 

пізнання». 

Як відзначено у [20], розгляд міркувань В, Стьопіна у його 

роботі «Теоретичне знання» [63] дає підстави вважати, що 

важливішими ознаками наукового знання є:  

- спрямованість на дослідження сталих і суттєвих 

регулярностей, закономірностей, механізмів у термінах абстракцій та 

ідеалізацій;  

- його особлива теоретичність, формування теоретичних 

конструктів – понять, гіпотез, теорій, концепцій, моделей, а також їх 

доведення, обґрунтування, верифікування та фальсифікування;  

- особливе емпіричне дослідження як виділення безпосередньо 

не даних закономірностей шляхом встановлення для реальності 

штучних умов, в яких досліджуване проявляється більш виразно, а 

все інше тимчасово відкидається. 

Р.Ауді зазначає [64], що однією з можливостей більш коректно 

відображати ситуацію наукового пізнання – це говорити про 

«приблизне знання» як добре обґрунтовану переконаність, що 

справедлива до певного рівня точності. 

Б.ван Фраассен зазначає  [65,с.238], що «наука представляє 

емпіричні феномени, як вкладені в певні абстрактні структури 

(теоретичні моделі)». 

Н.Ледермен вказує [66], що на запитання «що таке наука?» 

найбільш загальною відповіддю сьогодні у наступне: це сукупність 

знань, метод  і спосіб пізнання. 

У нашій роботі 2012 року [20] стосовно науковості знань було 

визначено наступне. 

Наукове знання характеризується якостями, за якими воно: 

- теоретизоване, абстрактне, ідеалізоване та модельне; 
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- інтерсуб'єктивне, об'єктне та предметне; 

- гіпотетичне, незавершене, але достатньо доведене індуктивно 

та/або дедуктивно; 

- приблизно істинне у розумінні істини як відповідності опису 

його предмету у реальності; 

- емпірично адекватне, що забезпечується експериментально 

відтворюваністю, можливістю дослідної перевірки, верифікацією та 

фальсифікацією; 

- головним чином несуперечливе, системне та когерентне. 

 Наукове знання у строгому його розумінні головним чином 

повинне відповідати наведеним ознакам та якостям, які, однак, не є 

критеріями його розмежування із знанням інших типів. 

П.Хойнінген-Гуене у роботі 2008 року[67] у якості головної тези 

пропонує  наступне: «Наукове знання відрізняється від інших видів 

знання, особливо від повсякденного знання, у своїм більш високим 

ступенем систематичності». Ця теза, на його думку, охоплює вісім 

складових: «описи, пояснення, передбачення, захист знаннєвих 

стверджень, епістемічну зв'язаність, ідеал повноти, генерування знань 

та їх представлення». Користуючись думкою Ейнштейна, автор 

вказує: «у цілому наука не що інше, як систематизація повсякденного 

мислення». 

Однак, ми більш схильні погоджуватись із міркуваннями 

вчених, які вважають, що у своєму намаганні визначити 

передбачення, наука «змушена» шукати закономірності, регулярності 

та механізми, які не дані людині у «чистому вигляді», а тому повинна 

створювати гіпотези, теорії та моделі, що, за Х.Новотни [68], 

наповнюють світ ідеальними та абстрактними сутностями, яких 

повсякденне знання не містить. 

З іншого боку, вимога систематизованості як повноти наукового 

знання визначає для вченого необхідність постійно включати у 

контур своїх досліджень весь науковий доробок людства. При цьому, 

головною тут є не сама по собі ідея накопичення знань, а дещо більш 

строго вмотивоване – вимога постійної конкуренції нових наукових 

положень із наявними, як основним засобом поступального розвитку 

науки в умовах відсутності вичерпної можливості порівняти наші 

теорії із світом «як він є сам по собі», що відповідає основним ідеям 

«методології дослідницьких програм» І.Лакатоша [69]. 
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Спробуємо сформулювати послідовність введення сутності «наукове 

пізнання» у науково-популярній формі, без наведення складових строго 

наукового пояснення.  

Людству завжди було необхідно знати, «що буде» у часовому вимірі 

(завтра, післязавтра), однак головне – у вимірі подій: «що буде, якщо здійснити 

дію А чи зробити штучне В». Виникнення наукового знання починається із 

того, що людині треба передбачити події свого життя та діяльності, ті 

обставини, у які вона «може» потрапити за певних умов або «неодмінно» 

потрапить. 

Як можна створити, сформувати або винайти таке передбачення? Бажано 

і необхідно встановити причинно-наслідкові зв'язки, а краще - закономірність, 

обов'язкову для здійснення процесів і подій, за якою буде здійснено А або 

утворено В. Однак виявилось, що закони у чистому вигляді не дані людству, 

так саме як і речі-як вони-є, що у цих процесах знаходяться. А те, що дане – це 

відображення речей, процесів, подій у тому вигляді, як вони дані людині – як 

феномени їх відображення у свідомості. При цьому, якщо людина здійснює, так 

би мовити, «вільне», «назарегульоване» спостереження, вона піддається всім 

впливам разом, що мають місце тут і зараз. Якщо ми хочемо відокремити те, що 

досліджуємо, здійснюється експеримент – штучне обмеження природи як-вона-

є для того, щоб краще виявити певну закономірність, причинно-наслідковий 

зв'язок, механізм. Але не існує експерименту, який би ідеально відокремив 

«непотрібне» та виявив виключно «суттєве», оскільки нам апріорі не відомо, 

що є тим та іншим. Світ, Природа, Творець, схоже, нічого не «ховають 

навмисно», але й не «надають» самі. 

Наукове пізнання та дослідження і розглядається як таке, що намагається 

отримати передбачення шляхом встановлення законів природи, суспільства, 

мислення та їх взаємозв'язку.  

Намагаючись встановити те, що відбудеться як обґрунтовано можлива 

подія у просторі і часі Т1, ми, насправді, вивчаємо те, що відбувається тут і 

зараз як сукупність процесів і подій у точці Т0. Однак ми не можемо ні схопити 

все у світі, що відбувається тут і зараз у Т0, ні передбачити точно, як весь світ 

постане у Т1. Тому людство змушене абстрагуватись від того, що вважає 

«несуттєвим» для заданого об'єкта і предмету дослідження, створювати ідеали 

та моделі, яких насправді не існує, користуватись узагальненнями, що 

представляють речі у сукупності, але не відповідають точно жодній реально 

існуючій речі конкретно. Маючи абстракції та ідеали, дані як фіксація 

феноменів, людство створює гіпотези та теорії визнаючи те, що будь-яка з них 

виникла як відображення «неповної» реальності, що обмежена як штучно для 

пізнання, так і «сама по собі» через обмеженість засобів сприйняття людини.   

Дослідник не може «відкрити» закономірність чи закон у «чистому 

вигляді», оскільки так вони не існують, не дані йому безпосередньо, а 

відокремити їх є проблематичним: об'єкт і предмет дослідження не можуть 

бути позбавлені оточуючого середовища та впливу суб'єктів і засобів 

дослідження. Але дослідник може на основі даних синтезувати теорію та 

перевіряти її у експериментах на предмет «емпіричної адекватності», з якої він 

робить висновок про «наближення до істинності». Все це є суттю наукового 
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пізнання, і «поки що» це єдиний доведений шлях отримання передбачення. А 

всі методи та засоби отримати «чисте споглядання істини» виявились фікціями. 

Окремий вид пізнання, зокрема наукове, характеризується 

цілями й цінностями, формами та змістом знань і досліджень, 

умовами проведення досліджень, соціальними факторами тощо. 

 

2.3.2. Фундаментальні та прикладні дослідження 
 

Серед сучасних проблем організації науки важливе місце 

займають концептуальні положення щодо її поділу на 

фундаментальну та прикладну. Поняття наукової діяльності у законах 

України щодо науки й державної політики у цій сфері визначається, 

як відправний аспект законів, через поняття фундаментальних і 

прикладних досліджень [15], а відомий документ ОЕСР «Керівництво 

Фраскаті» [22] відводить цим формам науки видне місце у розгляді.  

Як зазначається у нашій роботі [70], у світі проведено достатньо 

якісні дослідження щодо розкриття форм та змісту фундаментального 

(базового) і прикладного пізнання. 

В.Буш у своїй відомій доповіді [1] зазначав, що фундаментальні 

дослідження не передбачають практичних цілей: їх результатом є 

загальне знання і розуміння природи та її законів. У знаходженні 

конкретних відповідей полягає функція прикладних досліджень.  

Напрацьовані світовою фаховою спільнотою пропозиції щодо 

досліджень та експериментальної діяльності знайшли своє 

відображення у так званому «Керівництві Фраскаті», в якому 

фундаментальні дослідження представлені також як «чисті» та 

«орієнтовані» [22]: 

- чисті фундаментальні дослідження проводяться для розвитку 

знань, без отримання довгострокових економічних чи соціальних 

вигод; 

- орієнтовані фундаментальні дослідження проводяться для 

формування основи для вирішення визначених або очікуваних, 

поточних або майбутніх проблем чи можливостей. 

Прикладне дослідження є також оригінальним дослідженням, 

яке здійснюється з метою набуття нових знань [22]. Воно спрямовано 

в першу чергу на досягнення конкретної практичної мети чи 

завдання. 
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Д.Калвет і Б.Мартін розглядають шість ознак [71,с.3-5], які 

досліджуються ними на предмет відокремлення фундаментальних 

досліджень від прикладних: епістемологічні, інтенціональні, відстань 

від використання, інституційність, норми розкриття (якщо результати 

досліджень публікуються – вони фундаментальні, якщо патентуються 

– прикладні), область науки визначає тип досліджень. 

У дослідженнях [71] доведено, що новизна не відокремлює 

фундаментальне від прикладного критеріально. Прикладні наукові 

знання не позбавлені абстрактності та ідеалізації. Теоретичність тісно 

пов'язана із загальністю, тому що теорії включають твердження про 

загальні принципи, проте ця ознака отримала різні відгуки опитаних 

авторами статті фізиків. «Відстань від застосування» здається більш 

логічною для розмежування досліджень, однак відмінність за цією 

ознакою теж дещо умовна. Д.Калвет і Б.Мартін зазначають [71], що 

наступним за епістемологічними відмінностями поширеним 

способом відокремлення фундаментальної науки є мотивація, 

пов'язана із спрямованістю досліджень відповідно до інтересів 

ученого. Найбільш радикальне заперечення стосується саме 

інтенціональності: якщо одне й те ж саме дослідження із різних точок 

зору може бути фундаментальним або прикладним, це означає 

неможливість їх розмежування. При всіх наведених зауваженнях 

багато фахівців не бажають змінювати термінологію щодо 

фундаментальних та прикладних досліджень, вважаючи їх «центром 

кристалізації» при вирішенні проблем організації науки.  

Як зазначає Д.Калвет [72], вчені використовують поняття 

«базові дослідження», щоб дистанціюватися від використання, але 

якщо вважають за доцільне протилежне, то підкреслюють потенційні 

застосування. Складно звинуватити вчених у лицемірстві або ж 

визначити, чи має насправді робота фундаментальні або прикладні 

складові [72,с.210]. Вчені можуть адаптувати свою роботу, зробити її 

більш прикладною. Гнучка позиція вчених - це відповідь на 

зростаючі тиски в умовах сучасних вимог фінансування досліджень. 

Вчені використовують термін «базові дослідження» як захисний 

ресурс, щоб захистити себе від вимог використання результатів і 

оцінювання їх з боку зовнішніх органів. Але, окрім цього, залучаючи 

себе до ідеалу базових досліджень, вчені роблять свої дії значущими 

для себе і легітимізують свою діяльності [72,с.217].  
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За Д.Калвет, сутність «базові дослідження» функціонує як 

ключовий політичний символ, концентроване міркування 

ідентифікації, очікування і попит. Сьогодні невдоволення цією 

моделлю є одним з ключових факторів, що призвело до пошуку нової 

наукової політики. Фахівці вважають [72;73], що поняття «базових 

досліджень» функціонує як політичний символ у дискусіях.  

За Н.Ролл-Хансеном [74], категорії, визначені ОЕСР у 

Керівництві Фраскаті, часто критикувались як недостатньо чіткі та 

об'єктивні для надійної і стабільної статистики. Окремі проекти часто 

включають в себе багато як фундаментальних, так і прикладних 

аспектів, ці категорії складно використовувати. Крім того, у ході  

проекту баланс між цими складовими може змінюватись. 

У роботі також відзначається, що існують інші позиції стосовно 

важливості розмежування фундаментального і прикладного знання. 

Наприклад, Ф.Кітчер [75] вважає, що відмінності між 

фундаментальними і прикладними дослідженнями засновуються на 

«міфі» чистої науки. 

На наш погляд, питання єдності та розмежування 

фундаментальних і прикладних досліджень у сучасному пізнанні 

суттєво пов'язані із поняттями науки у «вузькому» та у «широкому» 

сенсі, із тим, якою сьогодні є пізнавальна діяльність.  

Наука у «вузькому» сенсі, як ми показували вище, має на меті 

передбачення, а від так – пошук закономірностей і причинно-

наслідкових зв'язків. Фундаментальні дослідження  у своїх 

поширених визначеннях мають два аспекти: вони шукають 

закономірності та не передбачають напрацювання положень щодо 

безпосереднього практичного використання. У першому аспекті 

фундаментальні дослідження відповідають ідеї науки у «вузькому» 

сенсі. Однак останню недоцільно сьогодні принципово 

відокремлювати від практичного використання – сучасна наука навіть 

у «вузькому» сенсі не відокремлює себе від суспільних практик 

принципово. Просто вчений часто вважає за потрібне 

зосереджуватись на предметі свого пізнання, часто абстрагуючись у 

процесі експерименту та теоретизування як від природних побічних 

впливів, так і від «технологічного впливу» конкретного 

використання. Це абстрагування та ідеалізація, створення моделей та 

гіпотез, як відомо, допомагають шукати приховані закономірності. І 
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перше, що намагається зробити вчений (у «фундаментальних 

дослідженнях») – встановити ці закономірності, причинно-наслідкові 

зв'язки, механізми процесів і довести результати світовій спільноті у 

своїх публікаціях.  

І тут Ф.Кітчер та Д.Калвет праві: із строго науково-філософської 

точки зору такої окремої сутності як «фундаментальні» чи «базові» 

дослідження у «чистому» вигляді не існує – вони виникають лише як 

ефект абстрагування та ідеалізації у процесі досліджень конкретним 

вченим речей природи «як вони є».  

Більше того, вже у дослідженні суспільства «як воно є» і 

«фундаментальність», і науковість у «вузькому» сенсі стикаються із 

суперечністю: вчений шукає закономірності, але апріорі знає, що 

вони діють лише обмежено,  «при інших рівних умовах», що 

суспільство мінливе і людиновимірне за визначенням. 

«Фундаментальність» досліджень як абстрагування та ідеалізація 

залишаються інструментами пізнання, однак як відстороненість від 

людської практики вона втрачає сенс, тому що досліджується саме ця 

практика і для неї самої. 

Наука у «широкому» сенсі є суттєво іншою, ніж «вузька» чи 

«фундаментальна»: вона містить у собі власне «вузьку» науку та все 

інше позитивне пізнання світу, що спрямоване на забезпечення 

людського життя та діяльності. Це «все інше пізнання» визначально 

має на меті забезпечення суспільних практик, а тому у своєму спектрі 

містить не лише прикладні наукові дослідження, що завершуються 

одержанням знання та науковими публікаціями із усвідомленням 

методів і засобів практичного використання. Науково-технічне, 

науково-технологічне, науково-методичне пізнання не просто 

припускають спрямованість на використання, а мають його за 

основну мету. У цьому відношенні, проект виробництва знань «Mode 

2» вказує це у визначенні як «створення знань в контексті 

використання» [9]. 

У підсумку можна говорити про те, що не існує критеріально 

визначеного розмежування фундаментальних і прикладних 

досліджень, а самим сильним аргументом тут є інтенціональний: одне 

й те саме дослідження, одержане знання можна розглядати як таке, 

що може мати практичне використання або ні в залежності від 

погляду на це «суб'єкта, що досліджує». Не строго можна говорити 
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про те, що фундаментальне знання ближче до речей світу «як вони є», 

а прикладне – до дослідження закономірностей для їх використання. 

На наш погляд, строго визначеним можна вважати лише прикладне 

наукове пізнання як таке, що досліджує закономірності світу, маючи 

на увазі їх практичне, зокрема – технологічне, використання. Що ж 

стосується фундаментального пізнання – це більш філософська 

категорія, ніж надійний інструмент  політики та менеджменту у 

науці. А тому більш адекватними сучасному пізнанню і виробництву 

знань виявляються міркування Аристотеля щодо епістеме, техне, 

фронесис і софія, найбільш чітко висвітлені ним у творі «Ніковахова 

етика» [4]. 
 

2.3.3. Розвиток модифікацій прикладних досліджень 

 

Виробництво знань «Mode 2» і «постакадемічна наука». 

Як відзначається у нашій попередній роботі 2012 року [20], із 

розвитком пізнання було помічено, що за поняттям «наука» часто 

стоять й інші суміжні види пізнання, які також здобувають для 

суспільства корисні знання. До них відносяться технічне і 

технологічне пізнання, що супроводжують суспільні практики 

«створення», а також практико-методичне знання, що значною мірою 

пов'язане із відповіддю на запитання «як діяти». До сучасних форм 

пізнання існує так зване виробництво знань «Mode 2», яке, на відміну 

від традиційного наукового «академічного» знання «Mode 1», 

характеризується наступним [9; 76,c.60]: 

- воно виробляється в контексті застосування; 

- знання цього виду є між- і трансдисциплінарним; 

- виробництво знань здійснюється більш широким колом 

організацій, ніж традиційне наукове пізнання; 

- виробництво знань «соціально відповідальне» та 

«рефлексивне», відкрито для всіх зацікавлених сторін; 

-  створюється система контролю якості, що відрізняється від 

експертизи лише силами вчених-фахівців та здійснюється із 

залученням всіх зацікавлених сторін, широкої громадськості, 

реалізуючи ідею «Агори». 

Х.Новотни відзначає [68], що наука створює «нескінченний 

потік епістемічних об'єктів». Ці нові сутності, гібриди і химери 
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набувають видимість, вони вільно циркулюють в публічній сфері. 

Але є ціна, яку доводиться за це платити: наукові об'єкти, що створені 

таким чином, вилучаються з їх початкового контексту. Вони 

абстрактні, ізольовані, зроблені мобільними з тим щоб бути здатними 

до вставки в інший контекст. Платою за відволікання від контексту є 

те, що вони стають відірваними від людського досвіду.  

Як відзначалося у роботі [20], концепція виробництва 

проблемно-орієнтованих міждисциплінарних знань «Mode 2» реагує 

на сучасні вимоги щодо наближення процесів формування знань до 

потреб широких верств суспільства, вирішення проблеми трансферу 

технологій, контролю спільноти щодо діяльності вчених. Але, як 

відзначає Д.Зімен, спроба формування нового виробництва знань 

була здійснена більш на соціологічних, ніж на епістемологічних 

засадах, при цьому  «невизначеність і плутанина не були розсіяні 

соціологами, які заміщують філософів у дослідженнях науки» 

[77,с.2]. На наш погляд [20], «соціальна надійність» у смислі, 

запропонованому Х.Новотни, не замінює епістемологічну якість. 

Якщо виробництво знань не просто проголошується науковим, а 

претендує на цю кваліфікацію, автоматично виникає питання, за 

якими ознаками його можна вважати таким. 

На відміну від ідей «Mode 2», що суттєво відходять від деяких 

позицій традиційної науки, зусиллями Д.Зімена було ввизначено 

уявлення про сучасну «постакадемічну науку» [77,с.70-79], яка: 

- виробляє приватні знання, які не обов'язково 

оприлюднюються;  

- орієнтована більш на локальні технічні проблеми та практичні 

цілі, ніж на загальне розуміння; 

- промислові дослідники діють на замовлення; 

- вчені вирішують проблеми як наймані експерти, а не для 

особистої творчості.  

Технічне і технологічне знання займають одне з провідних 

місць у розвитку та існуванні людської цивілізації, зосереджуючись 

на практичній діяльності, науці та мистецтві проектування, 

конструювання та виготовлення штучних речей і технології. За 

Е.Мейджерсом [78,с.3], технологія і техніка не можуть бути визначені 

виключно в термінах тіла систематичних знань, вони спрямовані не 

на одержання знань заради них самих, а на розвиток і використання 
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знань для практичних цілей. Основна мета наукового дослідження і 

головне завдання технології залишаються різними. Перше 

спрямоване на отримання знань про світ, друга – на створення чогось 

корисного для людства: по суті – штучних речей або спеціально 

контрольованих процесів. 

Практичне знання «як діяти»  у сучасній модифікації 

«фронесис» Аристотеля. 

Аналіз сучасного ландшафту систем досліджень дає підстави 

говорити про розвиток форм практичного пізнання і повернення до 

типології Аристотеля [4], у якій практична мудрість «фронесис» 

займає своє важливе місце. Можна говорити про те, що дослідження 

все більше стають складовою суспільних практик, що відповідає 

загальним процесам їх розвитку та вдосконалення. 

Як відзначається у Книзі 6 «Нікомахової етики» Аристотеля, 

практична мудрість «фронесис» [4,с.105-107] - знання про те, як 

забезпечити цілі людського життя; практичну мудрість має той, хто 

здатен приймати вірні рішення для власного блага, однак не в 

особливих речах, а в цілому. Практична мудрість не може бути 

наукою чи мистецтвом; не наукою тому, це знання може бути тим  чи 

іншим; не мистецтвом, тому що дії та створення – різні речі. 

Відрізняється «фронесис» і від філософської мудрість «софія» 

[4,с.107-108], яка є поєднанням інтуїтивного розуму і науки, є самою 

завершеною з форм знання.  

Як відзначається у роботі [20], Ідеї практичної мудрості 

Аристотеля тривалий час залишались осторонь магістральних шляхів 

розвитку пізнання, що пов'язувались головним чином з «епістеме» і 

«сціентіа», із науковим знанням закономірностей буття, що повинні 

бути незмінними із необхідністю. Потужний розвиток у виді техніки і 

технологій отримало «техне». Однак не лише повсякденно-

практичне, а і наукове, і філософське пізнання у епоху суспільств 

знань все більше стають невід'ємними складовими суспільних 

практик, що визначило повернення до ідеї «фронесис» у нових 

контекстах. 

Наприклад, фронетичні дослідження планування, що 

запроваджені Б.Флівбергом [79,с.284], - це підхід до вивчення 

планування, заснований на сучасній інтерпретації класичної 

концепції «фронесис».  
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Ідеї «фронесис» Аристотеля опановують певні позиції в 

концепціях економіки та суспільства знань, зокрема знайшли 

застосування у менеджменті знань. Як відзначають І.Нонака та 

Р.Тояма [80,с.373], незважаючи на «раціональні» зусилля, неможливо 

повністю виключити суб'єктивність з планування та здійснення 

стратегії. Соціальна наука та наука управління не можуть бути 

звільнені від суб'єктивних чинників, оскільки вони мають справу з 

питаннями про суб'єктивність, такими, як цінності, контексти і влада. 

Автори  розглядають «фронесис» як здатність визначати і 

здійснювати кращу дію в конкретній ситуації, щоб служити 

загальному благу [80,с.378]. «Фронесис» для них - це високоякісне 

особистісне знання, що отримане з практичного досвіду, що дозволяє 

зробити розсудливе рішення і здійснювати дії, які відповідають 

кожній ситуації, керуючись цінностями і етикою. На їх думку, 

«техне» – знання того, як добре зробити автомобіль, а «фронесис» – 

це знання того, що таке добрий автомобіль. Наука не може відповісти 

на питання про те, що таке хороший автомобіль, тому що це 

стосується  суб'єктивних цінностей людини. Це знання не може бути 

універсальною  істиною, оскільки вона залежить від контексту і 

безперервно змінюється.  

А.Пітмен [81,с.8] підкреслює ситуаційність практики в своїх 

інституціональних та ідеологічних контекстах, в епоху, коли 

дискурси відповідальності охопили професійну діяльність. Він 

представляє припущення про професійні знання у професії вчителя 

для перевірки того, яким чином різні механізми відповідальності 

створюють напруженість для фахівців-практиків і потенційно 

працюють у напрямку «фронесис». 

У роботі [20] відзначається, що до категорії практичних знань, 

окрім «фронесис», також належать:  

- повсякденно-практичне знання, яке представляє досвід та 

форми діяльності, що спрямовані на забезпечення первинних потреб 

людини; це також знання про спілкування у локальних колективах; 

- практико-професійне знання, яке розширює повсякденне у 

напрямку оволодіння людьми конкретними професіями; 

- як для повсякденно-практичного, так і для професійно-

практичного знання наступним кроком розвитку виступає практико-

методичне знання, що представлене як систематизованими даними, 



68 
 

списками тощо, так і нормативними положеннями, регламентами, 

вимогами тощо. 

На нашу думку [20], можна погодитись із багатьма ідеями 

А.Шюца щодо «життєвого світу» [82], а також відзначити, що  саме 

повсякденно-практичне знання виступає у якості основи та слугує 

підґрунтям для всіх інших форм знань і систем досліджень, так само 

як суспільна практика є узагальнюючою категорією для всіх видів 

людської діяльності. Однак із цього випливає й той факт, що у 

випадку неповноти наукове знання може повертатись до 

повсякденно-практичного досвіду, обертаючись на паранауку [45] як 

локальну форму неповних, обмежених і неконкурентних досліджень. 

Як ми бачимо, сучасний світ пізнання та досліджень суттєво 

відрізняється від традиційних уявлень вітчизняної спільноти, що 

представлені у Статті 1 Закону про Науку [15]. Кожен вид і тип 

пізнання має власні цілі та по-різному представляє свої теорії та 

концепції, із різних позицій розглядає світ, буття та діяльність у 

ньому людини. Те, що визначає досконалість практико-методичного 

знання – «мудрі» та ефективні практичні дії, - не співпадає із 

науковістю, якщо у такі дії покладені не обґрунтовані та доведені 

закономірності, а оптимальне використання контекстів застосування. 

Часто відсутність успіху педагогічних методик полягає у тім, що вони 

реалізуються іншими педагогами та для інших учнів, що методикою 

не описано майстерність та мистецтво, духовні якості виконавця 

педагогічних дій. Технічні засоби, створені не лише як продукти 

науки та технологій, а як речи, що орієнтовані на використання 

конкретними людьми із їх цінностями, особливими смаками, 

традиціями та потребами, мають набагато кращі конкурентні позиції, 

ніж «раціональні» витвори у «оптимальних» формах. 

Наведене доповнює думку про те, що кожна форма, тип та вид 

позитивного пізнання є та може бути корисним для суспільства та 

економіки, але вимагає різних підходів щодо стимулювання та 

підтримки. Формування суспільства знань вимагає їх розуміння, що 

повинне бути висвітлене і у законодавстві про пізнання та вищу 

освіту, і у підходах щодо менеджменту всіх  видів інтелектуальної 

творчої діяльності. Реформування науки у широкому та вузькому 

сенсі повинне виходити із розуміння свого предмету у його 

сьогоднішньому вигляді. 



69 
 

3. Локальний дослідницький університет. 

3.1. Ідея локального дослідницького університету. 
 

Відіграючи унікальну роль у суспільстві та економіці, 

університет являє єдність та боротьбу двох тенденцій: досягнення 

інтелектуальної досконалості у пізнанні у глобальному вимірі науки 

та одержання й використання знань на благо конкретної локальної 

спільноти.  

У вимірі науки існує декілька важливих причин, чому аспекти 

формування дослідницьких університетів повинні привертати увагу 

державної політики у ході реформування науки. 

1. Соціально-економічний розвиток неможливий без нового 

рівня університетської освіти і науки: університети або стають 

тягарем для країни, або все більше реалізують себе як локомотиви 

економіки. Це стосується країни у цілому, це важливо на 

регіональному рівні. 

Університети разом з іншими вищими навчальними закладами 

фактично мають монополію на широку підготовку фахівців для 

економіки країни, її промисловості та суспільства. Що стосується 

ролі університетів як утворювачів наукових і науково-прикладних 

результатів, то у нашій країні вона повинна зростати.  

Державна статистика [14] говорить про те, що чисельність 

організацій, що виконують дослідження та розробки, невпинно 

скорочується, однак у різних секторах, у так званому «державному 

секторі», у підприємницькому та у секторі вищої освіти – по-різному. 
За період із 2005 по 2015 роки кількість організацій, що виконують 

наукові і науково-технічні роботи, скоротилася більш ніж на третину - з 1510 до 

987, при цьому у державному секторі – з 501 до 433 (майже на 14%), у 

підприємницькому – з 837 до 394 (більше ніж удвічі), тоді як у секторі вищої 

освіти – з 172 до 151 (на 12%). Однак слід враховувати що зменшення кількості 

вищих навчальних закладів відбулося певною мірою не шляхом їх «повної» 

ліквідації, а об'єднанням з іншими із збереженням кадрового наукового 

потенціалу. Кількість «професійних» дослідників у секторі вищої освіти за цей 

же час скоротилася суттєво – з 8754 до 5272 осіб (на 40%), тоді як у 

державному секторі – з 37947 до 30687 (на 19%), хоча «лідером» у негативному 

сенсі тут знов таки є підприємницький сектор – з 38545 до 17876 (майже на 

54%). 

Слід також враховувати тенденції нашого подальшого розвитку на сонові 

порівняння із країнами Євросоюзу. Якщо частка витрат на виконання наукових 

і науково-технічних робіт в Україні у 2014 році за секторами становила у 
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підприємницькому секторі – 54,6%, у державному – 37,7%, у секторі вищої 

освіти – 5,8%, то для 28-ми країн ЄС – у підприємницькому секторі – 64,0%, у 

державному – 12,1%, у секторі вищої освіти – 23,1%.  

Зважаючи на наведене, можна очікувати, що інтегруючись у 

європейський науковий простір Україна буде змушена реформувати 

науку у системі вищої освіти у напрямі зростання її потужності. 

2.  Наявні наукові результати вітчизняних університетів не 

відповідають завданням входження країни у європейський науковий 

та освітній простір. Лише перші 12 вітчизняних університетів мають 

4713 публікацій у Скопус за період з 26.03.2015 по 04.04.2016 року, 

однак це – результат одного європейського університету за один рік у 

період 2007-2011 років відповідно до наведеного у [36].  Лише 28 

університетів за період з 26.03.2015 по 04.04.2016 рр. мали 50 і 

більше публікацій у Скопус. А переважну більшість вищих 

навчальних закладів країни складно назвати університетами за 

європейськими нормами показників наукової результативності. І з 

цим треба щось робити. 

3. Ідеал дослідницького університету світового класу [27] 

залишається для нашої країни поки що недосяжним, головним чином 

– через неможливість необхідного для цього фінансування. Зусилля 

нашого Уряду та організаторів науки у вищій освіті поки що не дали 

суттєвого позитивного результату [21; 32; 33]. Однак дослідницькі 

університети (можливо, у неідеальному вигляді) країні все ж таки 

потрібні як реалізація іншої моделі – не досягнення рівня закладів 

світового класу, а оптимальні локальні університети для вирішення 

наших соціально-економічних проблем. 

Вітчизняні дослідники зазначають, що незважаючи на низькі 

показники результативності університетів країни, існує суттєвий 

потенціал для розвитку. Так, В.Сацик відзначає [85, с.257]: 

«Загалом, дослідження показали, що система вищої освіти в Україні … 

поступається університетським системам високорозвинених країн, але має 

значний потенціал для нарощування своєї конкурентоспроможності … . 

Основними бар‘єрами на шляху ефективної реалізації цього потенціалу є 

критична нестача фінансових ресурсів … і неефективна модель управління 

університетським сектором, що визначають слабку фінансову забезпеченість і 

низький рівень автономії сучасних українських університетів».  

Відзначимо, що у монографії [85,с.298] представлено 

пропозицію щодо розроблення  «національної Стратегії формування і 

розвитку дослідницьких університетів світового рівня», якою зокрема 
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передбачено «забезпечити зростання наукової продуктивності 

національних університетів, у тому числі дослідницького типу». 

Одним із центральних аспектів концепції є пріоритетне фінансування 

дослідницьких університетів країни із державного бюджету, 

створення системи строкових блок-грантів.  

Йдеться також [85,с.302] про «Удосконалення механізмів партнерства 

університетів та підприємств для покриття усіх витрат на проведення 

дослідницьких проектів та іншої діяльності, спільного патентування результатів 

їхніх наукових досліджень, заохочення приватного бізнесу до фінансування 

вищої освіти шляхом надання бізнес-суб‘єктам податкових пільг, субсидій, 

державних гарантій інвестицій у разі спрямування фінансових та матеріально-

технічних активів на розвиток освіти, державного гарантування банківських 

кредитів для університетських інституцій, сприяння розбудові ефективних 

партнерських програм співпраці бізнесу та університетів.» 

На наш погляд, заохочення приватного бізнесу до співпраці із 

дослідницькими університетами є, безумовно, стратегічним 

завданням. І запропоноване у наведеному положенні концепції 

заслуговує на увагу. Наведене – суттєвий крок на шляху до 

локального дослідницького університету, хоча тут важливими є і 

належна нормативно-правова підтримка, і зосередження на 

конкретних проектах для потреб у регіонах. Що стосується, однак, 

результативності досліджень і розробок університетів, то концепція 

не містить пропозицій щодо конкретного підвищення наукових 

результатів до рівня країн Євросоюзу. 

У США роль дослідницьких університетів у локальній економіці 

підтверджено  численними й змістовними дослідженнями та 

публікаціями.  
Г.Іцковіц зазначає [83,с.16], що одним із бачень університету 

майбутнього є його існування «у якості генератора підприємств «спін-офф», 

створення доходів і зайнятості шляхом вливання в місцеву регіональну або 

національну економіку  нових джерел зростання, таких як кластер фірм, 

заснованих на науці». 

Є дві сторони «локальності» дослідницького університету у 

вимірі єднання із регіональною економікою. Перша – потужний 

дослідницький університет є локомотивом промисловості у регіоні. 

Потужна промисловість регіону виступає потужним замовником 

кваліфікованих фахівців та науково-прикладних результатів.  

Стосовно різної ролі потужних дослідницьких університетів у 

США, Іцковіц наводить приклад МТІ та Стенфордського 

університету, коли перший створювався у промислово розвинутому 

регіоні, а другий – сам формував регіональну промисловість 

[83,с.103]:  
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«Силіконова долина має свої витоки у стратегії розвитку університету …, 

заснованої на унікальному підході до регіонального розвитку. Стенфорд 

використовував MTІ в якості моделі для своєї промислової стратегії розвитку, 

хоча є чіткі відмінності …. MTІ був побудований на базі існуючої 

технологічної промисловості в районі Бостона, який забезпечив підтримку 

заснування і розвитку (цього закладу). Стенфорд, з іншого боку, був 

розташований на недоторканому місці …, і, отже, повинен був відігравати 

активну роль у створенні індустрії …». 

Часто при розгляді аспектів діяльності дослідницьких 

університетів США фахівці відзначають важливість їх співпраці із 

усіма зацікавленими сторонами у конкретному регіоні, зокрема 

йдеться про певну сутність закладу як «локального дослідницького 

університету». 
У роботі К.Хілла зазначається [84], що суттєвий вплив університетських 

досліджень на місцеві економіки доводиться і тематикою досліджень для 

місцевих галузей промисловості, започаткованих завдяки реалізації ідей 

університетських вчених, і наявність економетричних даних щодо зв'язку між 

рівнем економічної активності в регіоні та наявністю у ньому дослідницького 

університету. Ці університети роблять значний внесок у місцеву економіку за 

рахунок підприємницької діяльності своїх випускників. Дослідницькі 

університети утворюють вплив на місцеву економіку через програми 

підготовки фахівців вищої кваліфікації. Наявність людського ресурсу є 

важливим для керівників промислових лабораторій, якщо місцеві університети 

можуть забезпечити стабільне постачання висококваліфікованих випускників 

наукових і технічних спеціальностей. Галузеві лабораторії надають 

високооплачувані робочі місця для вчених і технічних працівників, що 

безпосередньо сприяє розвитку місцевої економіки. Молоді фахівці часто 

вважають за краще залишатися в безпосередній близькості від їх аспірантури. 

Хілл зазначає [84], що декілька економетричних досліджень показали 

позитивний статистичний зв'язок між рівнем доходів від досліджень 

університету у регіоні і  корпоративною інноваційною діяльністю, що 

вимірювалось кількістю патентів та інноваційних продуктів, а також обсягами 

корпоративних витрат на дослідження та розробки. 

Автор зазначає, що на відміну від інших фінансових джерел, ринок 

венчурного капіталу має, як правило, локальний характер [84]. «Венчурні 

капіталісти» не тільки надають ризиковий капітал, але вони й допомагають 

поєднати підприємницькі компанії з командами управлінців, технічних 

працівників, постачальників і клієнтів. Відсутність венчурного капіталу може 

бути обмеженням щодо комерціалізації нових наукових результатів 

університету у локальній економіці та промисловості. 

 

У реалізаціях концепцій дослідницьких університетів у різних 

країнах все частіше виникає обговорення практики діяльності цих 

закладів як локальних, що є певною альтернативою та доповненням 
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центральної ідеї дослідницьких університетів світового класу. Стає 

очевидним, що у більшості країн потрібні такі університети у якості 

національних наукових центрів, однак не кожна країна здатна 

забезпечити концентрацію ресурсів на досягненні таким закладом 

незаперечного світового значення. У той же час, кожна країна 

повинна мати свої університети-лідери, а оптимальним є реалізація 

ними корисних для країни освітніх та наукових завдань. 

Цим питанням, зокрема, присвячена стаття відомого фахівця 

Ф.Альтбаха «Періферія і центр: дослідницькі університети у країнах, 

що розвиваються» [83]. Він відзначає, що у світі існує небагато 

дослідницьких університетів - вони високо витратні, а тиск 

«масифікації» додає ваги цій проблемі. Тому для країн, що 

розвиваються, дослідницькі університети є особливо рідкими, але все 

ж вони є особливо важливими в якості ключових складових для 

економічного і соціального прогресу. 
Ф.Альтбах зазначає [83], що дослідницькі університети стикаються із 

серйозними проблемами.  

1. Базова вартість діяльності дослідницького університету висока, а їх 

продукція не може надати практичні результати у короткостроковій 

перспективі. Навчання студентів не може забезпе5чити належну підтримку 

дослідницьких університетів, а тому у останніх стає все більше фінансових 

проблем.  

2. Через фінансові труднощі спостерігається тенденція збільшення частки 

прикладних прибутково орієнтованих досліджень. Ф.Альтбах вважає, що це 

змінює культуру досліджень, підкреслюючи комерційні цінності на противагу 

фундаментальним дослідженням. Навіть провідні дослідницькі університети 

виборюють собі можливість залишитись серед тих, хто виконує передові 

дослідження, витрачаючи значні кошти на лабораторії, обладнання та прилади. 

На думку автора, дослідницьким університетам в країнах, що розвиваються, 

необхідно обирати напрями досліджень, які є доступними і пов'язані з 

національними потребами та пріоритетами.  

3. Ф.Альтбах вважає, що «вторгнення» ринкових сил і комерційних 

інтересів у вищу освіту є одною із найбільших проблем для університетів в 

усьому світі. Загроза для дослідницьких університетів особливо велика, тому 

що вони типово є інститутами "суспільного блага". Ринкові сили можуть 

істотно змістити напрям досліджень університетів, фокус академічної професії 

та фінансового балансу. Для країн, що розвиваються, виклики ринку є особливо 

серйозними, бо тут менше  фінансової стабільності і слабкіше традиції 

академічної автономії. 

На нашу думку, переорієнтація на дослідження та розробки, що 

приносять дохід університету, цілком природня. І оскільки це 
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стосується економічних закономірностей, то їх слід не уникати, а 

свідомо використовувати, регулюючи діяльність університетів.  Це 

абсолютно актуально для університетів нашої країни і це означає, що 

концепція «стандартного» державного дослідницького університету 

повинна бути суттєво доповнена, зокрема залученням ринкових 

важелів і регуляторів. 
4. Ф.Альтбах вважає, що дослідницькі університети мають особливу 

необхідність в автономії і сучасні вимоги щодо звітності є для них особливо 

проблематичними. Ці університети повинні мати можливість формувати свої 

власні програми, втілювати у життя довгострокові плани, управляти  

бюджетами та академічним співтовариством. Університети повинні автономно 

розвивати і підтримувати свої сильні сторони.  

Думка про те, хто є «найкращим суддею», на наш погляд, 

потребує уважного розгляду. Практикою нашої та інших країн, що 

знаходяться на стадії формування економік та суспільств, доведено, 

що локальна наукова спільнота може втрачати об'єктивність щодо 

відповідності своїх результатів потребам суспільства. Ідеальне 

уявлення щодо співвідношення цілей і цінностей людини вже давно 

не вважається тривіально позитивним. Для людини, наприклад, 

оптимально отримувати максимальні «блага», витрачаючи при цьому 

мінімум зусиль. І якщо локальна спільнота університету втрачає 

орієнтацію на загальне благо Народу країни, наукові і науково-

педагогічні працівники можуть стати «заробітчанами» у некращому 

сенсі. А тому автономія повинна бути прозорою і зрозумілою для 

широкої громадськості. Це вже давно стало зрозумілим у системах 

управління наукою із позиції «со-відповідальності» розглянутих вище 

систем PRES та RRI.. 
5. Для дослідницьких університетів дотримання норм меритократичних 

чеснот має особливе значення. Університети, звичайно, є частиною ширшої 

соціальної та політичної системи, і якщо у державі процвітає корупція і 

фаворитизм, наукові кола не будуть від цього застраховані. Корупція завдає 

шкоди в будь-якому академічному середовищі, але вона є особливо токсичною 

для культури та етики дослідницького університету, де інтелектуальна 

досконалість і якість  повинні бути ключовими критеріями всієї діяльності. 

6. Підтримка дослідницьких університетів вимагає значного 

фінансування не лише для утримання їх на рівні передових знань, а йдля того, 

щоб забезпечити їх працівникам рівень життя місцевого середнього класу, 

кар'єрне просування і підвищення зарплати за результатами роботи.  

Аналіз публікацій Ф.Альтбаха із проблематики дослідницьких 

університетів [27; 86; 87] та робіт інших авторів, статистичних даних 



75 
 

переконує нас у тому, що для України у якості основної моделі 

дослідницького університету в сьогоднішніх умовах може бути 

використана обмежена модель локального закладу, а не концепція 

університету світового класу. При цьому модель локального 

дослідницького університету також потребує суттєвого уточнення. 

 

3.2. Засади реалізації локальних дослідницьких 

університетів в  Україні 

 

У нашій роботі не ставиться за мету запропонувати у «готовому 

вигляді» концепцію локальних дослідницьких університетів для 

країни, оскільки такі концептуальні й нормативні документи 

обговорюються фаховою спільнотою, всіма зацікавленими сторонами 

та приймаються органами влади у встановленому порядку. Ми 

пропонуємо певний підхід та основні засади формування таких 

університетів, виходячи із головних сьогодні, на нашу думку, 

показників науки. 

Під локальним дослідницьким університетом ми будемо 

розуміти модель закладу, що окреслена у розглянутій вище статті 

Ф.Альтбаха [86], однак із позиції можливості використання цього 

підходу університетами нашої країни. У першому наближенні ми 

будемо орієнтуватись лише на показники кількості публікацій у 

Скопус і Веб оф Сайнс та обсягу коштів за міжнародними і 

вітчизняними госпдоговорами, грантами і проектами, що залучені 

університетами на виконання досліджень та розробок.  

Які відправні позиції для наших університетів, якщо ми 

говоримо про їх рівноправне входження у європейський освітній 

простір? Відповідно до наведеного у роботі [36], університет, що 

займав 25-ю позицію за результативністю публікацій у Скопус за 

2007-2011 роки, мав показник 19843, тобто близько 4 тис. публікацій 

на рік. Дуже умовно та усереднено, цей показник можна взяти за 

орієнтир для локальних дослідницьких університетів країни. Як 

досягти цього показника нашім 5-ти кращим університетам, що 

сьогодні мають за рік, за Таблицею 6, в інтервалі 06.04.2012-

04.04.2016 у середньому за один рік від 337 до 1057 публікацій, у 

середньому – 537? Лише показник Київського національного 

університету ім.Тараса Шевченка відрізняється у 5 разів від 
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потрібного, для більшості інших з 12 кращих університетів – в 

основному більш, ніж на порядок. 

Що стосується коштів вітчизняних та закордонних замовників, 

що залучаються на виконання досліджень і розробок університетів, то 

України, зрозуміло, не може орієнтуватись на фінансування 

провідних університетів США та Євросоюзу. Навіть кращі результати 

вітчизняних закладів за 2015 рік, серед яких один – 33,2 тис.грн.  на 

одного дослідника у FTE, і лише 8 – понад 10 тис.грн., навряд чи 

можна вважати задовільним для конкуренції серед університетів 

Євросоюзу. 

Перше, що можна зробити на шляху реформування науки в та 

створення локальних дослідницьких університетів – радикально 

змінити підхід щодо підготовки статей для опублікування. Для цього 

слід прийняти «на озброєння» дві прості аксіоми: 

- кожна публікація має містити обґрунтовано  новий (науковий у 

загальному сенсі) результат, новизна та змістовність якого доведена 

порівняннями із аналогами та прототипами, що існують у світовій 

науці, особливо – у англомовній; 

- кожна стаття, що пропонується для публікації у наукових 

журналах, повинна пройти якісне незалежне експертне рецензування 

у формі «оцінювання колегами» (peer review). 

Перше положення, незважаючи на тривіальність формулювання, 

представляє собою певну проблему, оскільки не існує обмежень щодо 

того, які положення мають використовуватись і яким чином. Тому у 

світовому співтоваристві вважається, що кожен автор шукає для 

цитування не легко доступні, а суттєві наукові результати, що, у 

свою чергу, добре обґрунтовані та доведені. Тому, як правило, 

змістовна наукова дослідницька стаття у закордонних журналах 

високого науково-методологічного рівня (наприклад видавництв 

Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Cambridge, Oxford тощо) часто має 

понад 40 і до 120-150 посилань на достовірні якісні наукові джерела 

та перевірену інформацію. Зрозуміло, із цього є багато виключень, 

зокрема у випадках, коли автори представляють свої 

експериментальні результати, своє власне міркування, гіпотезу тощо. 

Однак у загальному плані, стаття настільки наукова, наскільки її 

положення засновуються на усьому світовому знанні та наскільки 
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вона перемагає у конкуренції із положеннями, теоріями та 

концепціями інших авторів. 

Фізик-експериментатор певною мірою може апелювати до 

природи «як вона є», хоча й відомо, що навіть закони фізики є 

вірними «при інших рівних умовах» [36].  Н.Картрайт у контексті 

розгляду сучасного розвитку науки вказує, що сьогодні не йдеться 

про істинність наукових теорій або реальність наукових сутностей, 

ми не говоримо про ізоморфізм моделей і реальності, а замість цього 

– про порівняння однієї та іншої моделі [91]. 

Особливо наведене стосується знань соціогуманітарної сфери: 

педагог, соціолог та економіст створюють знання про діяльність 

людини та суспільства, у якому сам предмет дослідження є штучним, 

може бути «тим чи іншим» за визначенням, залежить від цілей та 

цінностей, бажань та настроїв, широкого контексту обставин. А тому, 

саме знання, а не міркування та інформація, у галузах 

соціогуманітарних наук можуть виникнути лише як інтелектуальні 

конструкти, що максимально засновуються на наявному доробку та 

порівняннях, спиратися на надійну теорію [92;104]. 

У нашому дослідженні ми переконались, що у вітчизняних 

збірниках публікацій із проблем педагогіки, економіки та інших 

соціогумнітарних дисциплін зустрічаються статті, що не мають ні 

посилань на англомовні джерела, яких у світі більшість, ні достатньо 

змістовних порівнянь із тими напрацюваннями, які могли б бути 

використані як основи або конкуруючі судження, теорії та концепції. 

Здавалося б, можна вважати міркування, що висловлені у таких 

недосконалих публікаціях, просто недопрацьованими. Однак усі вони 

разом, наприклад 87 зі 109 публікацій у одному із розглянутих 

збірників [41], утворюють певну якість – їх неопрацьованість не є 

випадковою, це – наслідок певного підходу у вітчизняному (у даному 

випадку – педагогічному) пізнанні. Тому недостатня ґрунтовність 

статей – це не сукупність помилок, що можуть бути виправлені, а 

підхід, що потребує реформування. 

Можна стверджувати, що створення дослідницького 

університету у країні, як і його локальної форми, не є можливим, 

якщо публікації університетів, що пропонуються у якості наукових, 

залишаться у їх сьогоднішньому вигляді. 
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Стосовно другої складової процесу підготовки та опублікування 

наукових результатів – рецензування статей, слід також висловити 

застереження: той, хто пише паранаукові статті, організовує їх 

написання, використовує їх у якості показників науки, не може бути 

гарантом якісного рецензування. Як ми переконались розглядаючи не 

лише публікації у журналах, а й експертизу проектів та анотованих 

звітів наших університетів, експерти із соціогуманітарних дисциплін 

часто некритично ставляться до запитів та одержаних результатів 

[92]. 

Справа у тім, що як вказував Ф.Альтбах, дослідницькі 

університети дуже залежать від дотримання всіма, а у нашому 

випадку – хоча б переважною більшістю вчених і організаторів - 

строгої наукової етики. Дослідницький університет не буде 

працювати належним чином, якщо невелика частина вчених буде 

відповідально проводити дослідження та представляти їх результати, 

а більша частина – створювати неопрацьований та неякісний 

науковий продукт, одержуючи за це заробітну плату. 

Зрушення у напрямку вдосконалення відбору та рецензування 

публікацій вже відбуваються. Це стосується нових журналів, що 

увійшли в останні роки у системи обліку Веб оф Сайнс та Скопус, 

певне покращення якості відбувається й у журналах, що включаються 

до наукометричної системи Індекс Коперникус, однак остання поки 

що не забезпечує радикальної зміни якості публікацій для 

вітчизняних журналів. 

Для того, щоб коректно оцінювати публікації як один із 

ключових показників у ході реформування науки та створення 

локальних дослідницьких університетів, треба привести механізм їх 

підрахунку до можливості співставлення із загальним показником для 

країни, а також з урахуванням того, що одна стаття і одного, і 

декількох вітчизняних авторів обліковуються однаково. 
Нормування публікацій. Кожна публікація представляє собою окрему 

цілісність та у наукометричних системах Веб оф Сайнс чи Скопус 

зараховується для країни як одна, хоча так само зараховується кожному її 

співавтору і кожній організації, яку цей співавтор визначає. Наприклад, якщо 

країна має за рік N публікацій і кожна з них виконана авторами двох 

університетів, то у підсумку за організаціями N публікацій зараховуються як 

2N. Однак ще менш коректною є ситуація, коли одна публікація має М авторів, 

а, залишаючись одною, зараховується як М публікацій – по одиниці кожному із 

співавторів. Останнє викривлює статистику та сукупні внески авторів 
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публікацій, надає можливість доповнювати публікації прізвищами 

псевдоавторів, оскільки від такого доповнення основні автори показників не 

позбавляються.  

Цей механізм слугує маскуванням внеску кожного з окремих вчених, 

позбавляє університет чи установу реальної статистики. Тому окремі вищі 

навчальні заклади ведуть статистику, виходячи із розподілу публікації як 

умовної одиниці між її співавторами, наприклад Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут» [88,с.32], 

Національний університет «Львівська політехніка» [89,с.664] та інші. Наведені 

документи визначають кількість балів, що нараховуються всім авторам 

публікації відповідно до індивідуального внеску, що вірно відображає його 

оцінку, але діє лише на рівні окремого закладу. На наш погляд, може бути 

доцільним виходити із збалансованих оцінок для нашої країни, зараховуючи 

частину публікації всім її співавторам за виключенням закордонних. Тим 

більше, що сама співпраця із закордонними вченими заслуговує на позитивну 

оцінку, що відзначається й у світовій статистиці наукових публікацій [36]. 

Пропонується оцінювати питомі показники публікацій за схемою, 

головним елементом якої є умовна одноосібна публікація (УОП)  – 

дослідницька стаття або інша реферована публікація у міжнародних журналах, 

що обліковується у Веб оф Сайнс чи Скопус та зараховується і для країни, і для 

університету (наукової установи), і для всіх авторів (за виключенням 

закордонних) як одна публікація у сумі. 

Наприклад, якщо УОП має одного вітчизняного автора, вона 

зараховується і країні, і університету чи науковій установі, і її автору як одна 

незалежно від кількості іноземних співавторів. Якщо УОП має двох 

вітчизняних авторів (співавторів), вона зараховується кожному з них по 0,5, 

якщо 3-х авторів – кожному зараховується по 0,33 незалежно від кількості 

закордонних співавторів. Якщо вітчизняний автор має дві публікації, одна з 

яких у співавторстві з одним, а друга - у співавторстві із 2-ма вітчизняними 

вченими, то йому за ці дві публікації нараховується 0,5 + 0,33 = 0,83 умовної 

одноосібної публікації. Якщо автор працює у двох і більше організаціях, він 

сам розподіляє між ними свою долю УОП, інформуючи про це відповідальних 

працівників усіх організацій, які ведуть облік публікацій. 

Виходячи із показників наукових публікацій як для країн, так і 

для окремих університетів, можна говорити про те, що вчені України 

повинні досягти рівня, за яким кількість публікацій на одного 

дослідника у еквіваленті FTE буде становити 05-0,8 публікації у 

Скопус, а кількість цитувань буде перевищувати показник 1,2 -1,4. 

Очевидно, що для університетів, що претендують на кваліфікування 

як дослідницькі, ці показники кількості публікацій вже сьогодні 

повинні бути перевищені у 3-4 рази і становити 2-4 УОП на рік. А 

кількість публікацій у Скопус кожного закладу уцілому, сумірна із 
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показниками європейських університетів, повинна бути на рівні 3 – 6 

тисяч на рік. 

Чому локальний університет повинен формувати «дослідницьке 

ядро» (ДЯ)? По-перше, тому, що воно утворюється природно: 

університет не може бути «рівномірно потужним» у всіх галузях 

науки своїх спеціальностей, а його вчені природно мають різні 

показники результативності у науці. При цьому ми знаємо, що ці 

показники, у середньому, дуже невисокі.  

По-друге – тому, що слід надавати різну підтримку вченим, що 

утворюють різні результати, і найбільш результативних вчених слід 

ідентифікувати – хоча б занесенням у список складу ДЯ. При цьому, 

залучення до ДЯ не означає переміщення вченого у структурі 

університету, це просто засіб відокремлення за ознаками 

результативності і науці.  

Якщо університет не має достатніх засобів для залучення 

провідних учених з усіх галузей науки, як це може відбуватися у 

«глобальних» університетах, то нерівномірність визначається 

факторами появи талановитих учених в окремих галузях, тобто 

процес визначально є людиновимірним і спонтанним. Одні 

дослідницькі групи і наукові школи стають більш результативними, 

інші – менш. 

ДЯ університету повинне бути складовою світової науки у тому 

сенсі, що вчені, які у ньому працюють, повинні одержувати 

результати світового рівня та мати відповідні показники публікацій у 

Веб оф Сайнс та Скопус. Стимулювання, забезпечення та підтримка 

повинні зосереджуватись не просто на науковій діяльності вчених, а 

на досягненні ними визначених високих результатів. ДЯ – більш 

спільнота дослідницьких, ніж розробницьких [21] груп. Останні 

завжди повинні створювати те, що знайде попит на доступному їй 

ринку науково-прикладної, науково-технічної продукції – у першу 

чергу – у власному регіоні університету. Дослідницька група, на 

противагу, зосереджується на   дослідженнях, головним результатом 

яких залишається знання, а не завершені технології та дослідні 

зразки. 

Використовуючи схему оцінювання УОП, виходячи із наявних 

реалій наукової діяльності у вітчизняних університетах, сьогодні 

можна запропонувати наступні орієнтири для включення вчених до 

«дослідницького ядра» університету. Вчений, що працює у штаті 
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університету, за сумісництвом, контрактом, договором підряду тощо, 

залучається до індивідуального складу/ списку «дослідницького 

ядра» у поточному році, якщо він: 

- у минулому календарному році мав не менше 2-х публікацій за 

схемою УОП; 

- мав за останні 5 років (із поточним включно) не менше 7-ми 

(можливо – 6-8-ми) публікацій УОП; 

- має ненульовий h-індекс у Скопус. 

Однак є очевидним, що в умовах євроінтеграції та входження 

університетів країни у європейський науковий і освітній простір як 

рівноправних партнерів, варто визначати більш високі показники 

наукової результативності. При цьому розрахунки щодо 

результативності всього університету та його ДЯ слід робити 

орієнтуючись на показники європейських університетів. Можливо, 

для досягнення через деякий час локальним дослідницьким 

університетом рівня відповідних закладів Євросоюзу, слід 

орієнтуватись на планову кількість УОП для працівників, що 

належатимуть до ДЯ, на рівні не менше 2-4, а для всього іншого 

складу наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів ( і 

аспірантів) – на рівні не менше 1-2-х УОП на рік. 

Має сенс говорити про дослідницькі групи, що утворюють ДЯ 

університету, однак вони повинні обліковуватись окремо від 

індивідуального списку вчених. На наш погляд, дослідницька група 

може залучатися до списку груп ДЯ університету, якщо не менше 

половини її складу є вчені, що залучені до індивідуального списку 

ДЯ.  

Виходячи із наведеного, (локальним) дослідницьким 

університетом у вимірі наукових результатів та публікацій можна 

вважати заклад, що має ДЯ, яке робить суттєвий внесок у загальні 

наукові та науково-прикладні результати університету, наукове 

забезпечення навчального процесу. Можливо, про локальний 

дослідницький університет може йтися, якщо до індивідуального 

списку ДЯ належать не менше 10% штатних наукових і науково-

педагогічних працівників, докторантів (та аспірантів) закладу. 

Окрім дослідницького ядра університету, до складу якого 

повинні входити дослідницькі групи, «локальність» закладу 

визначається орієнтацією на потреби – як освітні, так і наукові – 
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конкретного регіону та країни у цілому. У вимірі науки локально-

орієнтована «периферія» дослідницького університету повинна мати 

у своєму складі не так дослідницькі групи, як групи розробників 

науково-технологічного та науково-практичного спрямування [20]. 

При цьому йдеться не лише про групи науково-технологічного 

спрямування, фахівці яких працюватимуть лише у межах 

університету за договорами із промисловістю та підприємництвом. 

Відповідно до моделі Г.Іцковіца [93] та нашого аналізу розвитку 

вітчизняних форм дослідницьких і розробницьких груп [20], ці 

колективи наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів 

(аспірантів) та студентів створюють науково-прикладні результати 

для започаткування власного науково-технологічного бізнесу. У 

процесі перетворення науково-прикладних результатів на 

конкурентоздатний ринковий продукт, група розробників повинна 

шукати свою реалізацію як квазі-фірма [93], а потім – як мала 

науково-технологічна фірма. Дослідницький університет може бути 

насправді локальним лише тоді, коли він буде максимально повно 

співпрацювати із промисловістю та підприємництвом регіону, а тому 

– започатковувати нові науково-технологічні фірми на основі власних 

прикладних розробок та за участю своїх працівників і тих, хто у 

ньому навчається. 

Зрозуміло, що локальний дослідницький університет має тісно 

співпрацювати із інноваційною інфраструктурою, брати участь у 

створенні бізнес-інкубаторів і науково-технологічних парків. Однак 

світовою практикою формування підприємницького середовища при 

університетах доведено, що особливе значення для цього має 

створення програм та структур пре-інкубації. 

Концепція пре-інкубації достатньо відома та реалізується за 

кордоном, зокрема у балтійських країнах Євросоюзу [95-97]. У той 

же час, вона мало відома в Україні, хоча частково функції пре-

інкубації здійснюються саме університетами, які тісно співпрацюють 

із промисловістю та підприємництвом у регіоні. Відзначимо окремі 

аспекти пре-інкубації, що більш повно представлені у статті [94]. 

На основі десятилітнього дослідження пре-інкубатора 

університету в Уельсі, автори підтверджують [98], що як 

цілеспрямований процес, пре-інкубація призначена для забезпечення 

підтримки підприємця, який започатковує свій бізнес. Вона є 
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необхідною для розвитку бізнес-ідеї та плану, визначення необхідних 

ресурсів для створення життєздатного бізнесу, а потім тестування 

ринку, доступного для їх реалізації. 

На наш погляд, досвід пре-інкубації варто рекомендувати для 

вивчення і запровадження у вищих навчальних закладах нашої 

країни, особливо у тих, що намагаються орієнтуватись на потреби 

регіону, зокрема за формою локального дослідницького університету. 

А починати можна із відповідних навчальних програм та залучення 

студентів до науково-технологічного підприємництва у 

дослідницьких і розробницьких групах закладів. Використання цих 

груп у якості платформи пре-інкубації визначає для вчених нову 

роль: тепер вони не просто повинні залучати студентів з метою 

використання їх праці та для набуття ними навичок дослідників, а й 

виконувати роль їх наставників для реалізації бізнес-ідей [94]. 

 

3.3. Дослідницький чи підприємницький? 
 

На початку своєї відомої роботи «Підтримка змін в 

університетах» (1999р.), Б.Кларк пише [99], що в останній чверті 

двадцятого століття університети у всьому світі опинилися під 

зростаючим тиском необхідності змінити те, як вони працюють. 

«Кмітливі» університети поступово визнали, що їм довелося 

відповідати на запровадження нових вимог урядів, промисловості і 

соціальних груп, в той час як підтримка їх традиційних галузей 

наукових досліджень, навчання та учіння студентів ставала все 

складніше із кожним роком. Незалежно від їх спадщини чи 

індивідуального традиційного характеру, темпи змін диктують більш 

гнучку та адаптивну позицію. Але багато університетів виявились 

нездатними підтримати швидкий рух. Обмежені в ресурсах, загрузлі в 

традиційних практиках, «нерухомих кафедрах», вони не можуть 

вільно увійти у потоки соціальних змін, що швидко рухаються.  

У роботі 2001 р. [100] Б.Кларк висловлює наступні думки щодо 

формування підприємницького університету. 

1. Університети мають унікальне ядро, що засновується на 

галузях знань - дисциплінарних, міждисциплінарних  і 

трансдисциплінарних предметах. Тому будь-який  університет 

виявляється у своїй основі мало рухливою формою організації, він 
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організований навколо «думки колективів», залежить від цілого ряду 

академічних спільнот. Факультети повинні бути представлені у 

структурах управління. Однак така структура погано працює у часи 

змін. 

2. Деякі університети шукають нові позиції для реагування на 

мінливі потреби. Вони прагнуть більш швидко приймати рішення і 

втілювати їх, можливість краще управляти самостійно. У багатьох 

випадках вони приймають назву «підприємницького університету» в 

якості виділення їх відмінності від традиційних університетів. 

Концепція підприємницького університету стає узагальнюючою ідею, 

вона підкреслює, що університет шукає можливості за межами 

коштів, які доступні в даний момент.  

3. За концепцією підприємницького університету 

підкреслюється, що ні держава, ні ринок не є основною силою щодо 

координації університетських справ. Замість цього,  підкреслюється 

професійна координація дій викладачів та адміністраторів, які 

працюють з власними нормами відповідальності та підзвітності. 

Підприємницький університет піклується про свою самобутність, 

місце на регіональних, національних і міжнародних аренах.  

Г.Іцковіц представляє процес започаткування науково-

технологічного підприємництва в університетах США [93]. як 

суміщення викладачами досліджень, консультування та 

патентування. У Стенфорді підприємницька модель MTІ адаптується 

до академічних дисциплін з гуманітарних наук, паралельно 

розвиваються підприємницька  і традиційна моделі. Закон Бея-Доула 

1980 р. щодо інтелектуальної власності та патентування надав 

університетам можливість отримати дохід від ліцензування 

інтелектуальної власності. Університетські вчені у США починають 

створювати науково-технологічних фірм. Більшість вчених реалізує 

комерційні проекти у тандемі з науковою діяльністю, іноді тимчасово 

припиняючи викладання і приділяючи зусилля своїм фірмам. Все 

частіше вчені факультетів організовуються у дослідницькі групи. 

Концепція Г.Іцковіца визначає формування підприємницьких 

університетів на основі перетворення дослідницьких груп на науково-

технологічні фірми.  
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У аналітичному документі А.Гібба із співавторами [101] 

наведено основні характеристики підприємницького ВНЗ, що 

полягають у наступному: 

1. Важливими і складними факторами у розвитку 

підприємницьких ВНЗ виступають лідерство та управління, 

підприємницький характер керівництва. Вони можуть стимулювати 

інновації всіх видів в організації, яка тримається на спільному 

баченні та культурі, не перевантажена системою управління, постійно 

прагне до своєї автономії. 

2. Підприємницькі ВНЗ постійно націлені на розвиток свого 

організаційного потенціалу. Для цього використовуються стимули і 

винагороди, засоби  заохочення для лідерів підприємництва, 

співробітників, студентів та зацікавлених сторін, які сприяють 

підприємництву  і усуненню бар‘єрів та обмежень у межах 

організації.  

3. «Підприємницька» педагогіка спрямована на підвищення 

підприємницьких здібностей і можливостей студентів, надаючи їм 

більше самостійності і відповідальності в процесі навчання за 

допомогою експериментального та рефлексивного навчання, 

співпраці на підприємницьких засадах. 

4. Цільова підприємницька підготовка у таких закладах 

реалізується із залученням (потенційних) підприємців у 

спеціалізовані служби підтримки створюваних при університеті 

підприємств. 

Підприємницький університет визначається [102] як такий, що 

виживає у конкурентних умовах, має загальну стратегію бути кращим 

у всій своїй діяльності, бути більш продуктивним і творчим у 

встановленні зв‘язків між освітою та науковими дослідженнями. 

Такий університет повинен стати підприємницькою організацією, а 

його працівники та студенти - потенційними підприємцями. 

Концептуальна модель підприємницького університету інтегрована у 

навколишнє середовище. 

Концепція підприємницького університету як підприємницької 

організації багато уваги приділяє необхідності для закладу буде дуже 

гнучким у своїх реакціях на процеси в оточуючому середовищі. 

Поєднання різних вимог до університетів, що пред‘являються як 

бізнес-середовищем, так і урядами країн, залишаються дуже 
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складним завданням враховуючи те, що дуже часто держава 

залишається основним джерелом фінансування освітньо-наукового 

процесу. У той же час, на ринку відбувається своя конкуренція як для 

наукової продукції закладів, так і щодо підготовки фахівців. У 

багатьох ситуаціях практика виживання вимагає того, щоб 

університет гнучко реагував на відповідні зміни у навколишньому 

середовищі.  

На думку Б.Кларка і А Гібба [100; 101], мають місце п‘ять 

ключових компонентів підприємницької організації університету: 

- сильне центральне керівне ядро, що включає групи менеджерів 

і університетських вчених; 

- широко розвинута периферія, що включає розвиток 

підрозділів, які виходитимуть за рамки традиційних областей в 

університеті; 

- диверсифікована фінансова база; 

- стимулювання академічної основи учених, що сприймають 

підприємницьку концепцію; 

- інтегрована підприємницька культура, що визначається в 

термінах загальної прихильності до змін. 

На думку фахівців [102], концепція Кларка може бути визнана 

як відповідь на деякі з тисків на університети, однак його 

дослідження були піддані критиці. Окрім того, немає сильного 

концептуального аргументу (на відміну від його емпіричних 

висновків) щодо заклику до університетів приділяти більше уваги на 

інноваціям, приймаючи ризики і маючи справи із невизначеністю. 

Гібб із співавторами [101] аналізують також модель Іцковіца, 

який у роботі 2004 року висунув пропозиції, що стосуються концепції 

підприємницького університету, а саме, що такі заклади зосереджені 

на: капіталізації знань; управлінні взаємозалежністю з промисловістю 

та урядом; тим не менш, не залежать від будь-якої конкретної 

області; в управлінні університетом лежить гібридна схема, що 

залишає напруженість між незалежністю і взаємозалежністю; окрім 

цього заклади втілюватимуть рефлексивності, включаючи постійне 

оновлення внутрішніх структур. 

Дослідження цих та інших фахівців так чи інакше визначають 

формування університету як такого, що рухається у напрямі від 

академічно стабільної, але дещо консервативної системи до 
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підприємницької організації, що намагатиметься впоратись із 

викликами  високого рівня невизначеності і складності, але може 

отримати більшу автономію, належне фінансування та опанувати 

ринок підготовки фахівців, що володітимуть підприємницькими 

компетентностями. 

У роботі А.Гібба із співавторами [101] представлено перелік 

положень, які вважаються характерними завданнями на шляху 

перетворення університету на підприємницьку організацію. Ядром 

концепції виступають лідерство і підприємництво з широко 

поширеним прагненням до інновацій та співпраці з усіма 

зацікавленими сторонами, максимізація автономії та індивідуальне 

авторство щодо ініціатив. Широко стимулюється розвиток «власних 

зовнішніх відносин» співробітників, делеговані повноваження. 

Створюється система винагород, спрямована на успіх у роботі з 

клієнтами та зацікавленими сторонами на основі довіри. Надаються 

широкі можливості для цілісного управління проектами. 

Організаційні моделі, що пропонуються Б.Кларком, Г.Іцковіцем 

та А.Гіббом із співавторами, виводить поняття підприємництва за 

межі бізнесу і «комерціалізації знань». Вони зосереджують увагу на 

свободу інновацій через весь спектр університетської діяльності.  

У роботі 2010 року [103] А.Гібб на основі узагальнення досвіду 

зазначає, що університети є підприємницькими, якщо вони: 

- беруть на озброєння ідею, що все менше фінансування буде 

отримуватись від держави; 

- приймають ідею інтеграції із широкою громадськістю; 

- не бояться максимізувати потенціал комерціалізації своїх ідей;  

- зміцнюють центральне управління; 

- беруть участь у широкому співтоваристві зацікавлених сторін;  

- сприяють створенню наукових парків, інкубаторів, офісів 

трансферу технологій і механізмів патентного захисту на основі 

співпраці із зацікавленими сторонами і формально, і неформально; 

- створює широкий спектр міждисциплінарних підрозділів; 

- відповідає за розвиток студентів і співробітників, зокрема 

щодо соціального забезпечення, кар‘єри та навчання упродовж життя; 

- формує підприємницький персонал і лідерів підприємництва як 

агентів змін, зокрема через призначення ад‘юнктів і запрошених; 
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- створює системи заохочень за межами тих, які стосуються 

досліджень, публікацій та навчальних критеріїв; 

- організовує навчання «всіх» підприємництву. 

Питанням формування та діяльності підприємницьких 

університетів присвячено роботи О.Романовського [105], 

Л.Федулової [106] та інших авторів, у яких дається аналіз 

економічних аспектів функціонування таких закладів у сучасних 

реаліях країни, питання надання освітніх послуг, диверсифікації 

фінансування, самоуправління та автономії. Однак для нашого 

підходу ключовим виступає науково-технологічне підприємництво, 

формування науково-технологічних фірм на базі університетів і їх 

дослідницьких груп, що мають конкурентоздатні розробки і 

технології. Саме такі моделі можуть бути найбільш актуальними для 

наших технічних і технологічних університетів, що можуть 

доповнити моделі «навчання від науки» складовими підприємництва, 

як природного продовження науково-технологічної діяльності в 

умовах формування ринково-орієнтованої економіки. 
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ПІДСУМКИ 

 

1. Показники університетів України у порівнянні з аналогічними 

для закладів Євросоюзу у світових рейтингах вказують на низьку 

результативність університетської науки країни. Це підтверджується 

нашим аналізом даних щодо публікацій у Скопус. Виходячи із 

наявності дуже низьких показників публікацій та цитувань у 

престижних журналах, слід говорити про те, що наука у переважній 

більшості університетів потребує радикальних змін. Особливо низькі 

показники має соціогуманітарна університетська наука за 

виключенням певних позитивних тенденцій у зростанні якості та 

кількості вітчизняних публікацій у Скопус за окремими напрямками. 

Аналіз змісту публікацій у 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. 

Дуже рідко використовуються англомовні дослідницькі статті 

останніх років. 

2. Наведене дає підстави вважати більшість 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. 

3. 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 
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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. 

Виправданими можуть бути зусилля щодо підвищення якості 

публікацій, організація якісного рецензування та реєстрація 

вітчизняних журналів у Скопус та Веб оф Сайнс. У країнах, журнали 

яких залучаються до цих наукометричних систем, часто (тривіально) 

пропорційно зростає і кількість відповідних публікацій, але це 

утворює умови і для інших корисних наукових зв'язків та проектів.  

4. Все менше виправдовує своє початкове наукометричне 

призначення українська складова платформи Гугл Сколар 

«Бібліометрика української науки». За результатом нашого 

дослідження, вона значною мірою наповнена навчально-

методичними матеріалами, навчальними посібниками та 

підручниками, які мають скоріше не наукову новизну та цінність, а 

навчально-методичну корисність. В результаті їх цитувань часто 

виникає ситуація, коли високий h-індекс на цій платформі свідчить 

про практико-методичний, а не про науковий доробок авторів. І ця 

ситуація ускладнюється тим, що значна частина соціогуманітарних 

статей у вітчизняних збірниках також має лише практико-

методичний, а не науковий зміст. 

Ми повинні сформувати власну наукометричну систему саме 

для реформування науки в країні, а не як щось середнє між 

констатацією наявності публікацій та імітацією наукових результатів. 

При цьому треба організувати необхідну співпрацю із Скопус та Веб 

оф Сайнс (Томсон Рейтерс), можливо – і з іншими наукометричними 

міжнародними системам. 

5. 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 у країні, однак 

зусилля були організаційно та фінансово недостатніми, а дещо й 

помилковими. Можливо, й це вплинуло на фактичне припинення 

Державної програми «Наука в університетах». У той же час стало 
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зрозумілим, що Україна не зможе фінансово забезпечити створення 

більш ніж 1-3 дослідницьких університетів світового класу.  

6. Однак питання розвитку науки в університетах не лише не 

втратило актуальність, а все більше постає як проблема її 

реформування у контексті входження у європейський науковий та 

освітній простір. Саме для реформування науки залишається 

актуальною ідея створення дослідницьких університетів як 

локомотивів цього процесу, однак на дещо інших засадах. 

Одним із можливих підходів може бути створення локальних 

дослідницьких університетів, ідеї щодо яких вже давно 

відпрацьовувались і були узагальнені та сформульовані у статті 

відомого фахівця Ф.Альтбаха. У нашій роботі на основі цих ідей 

запропоновані основні засади створення локальних дослідницьких 

університетів у вимірі науки, що можуть бути сформовані на базі 

наявних університетів. На наш погляд, може йтись про формування 

25-30 достатньо потужних локальних дослідницьких університетів 

протягом найближчих 5-ти років, однак це вимагатиме як 

акцентованої всебічної підтримки, так і суттєвої зміні підходу щодо 

досліджень та розробок. 

7. На наш погляд, центральним аспектом формування локальних 

дослідницьких університетів у країні на базі наявних закладів є 

радикальна переорієнтація їх на одержання наукових результатів, 

сумірних із результатами університетів Євросоюзу. Що стосується 

науково-прикладних результатів, то головним для формування 

локального дослідницького університету є досягнення суттєвого 

зростання обсягів коштів вітчизняних і закордонних замовників. 

Локальний дослідницький університет повинен бути корисним усій 

країні, але головним чином зосереджуватись не лише на освітній, а й 

на науково-технологічній та інноваційній діяльності для регіону, 

залучати кошти промисловості та підприємництва.  

8. Для реалізації університетом двоєдиного завдання одержання 

як наукових результатів світового рівня, так і науково-прикладних 

результатів, корисних у регіоні, у нашій роботі запропоновано: 

- формування «дослідницького ядра» університету, до якого 

зараховуватимуться вчені, що мають високі наукові результати і 

показники їх опублікування у наукових журналах, а також 

дослідницькі групи, що мають у своєму складі не менше 50% 
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дослідників, що належать до «дослідницького ядра» за 

індивідуальним списком; 

- стимулювання діяльності розробницьких груп, що 

утворюватимуть за відношенням до ядра «периферію», що 

орієнтована на науково-технологічні і науково-практичні розробки 

для регіону. 

9. У нашій роботі визначено орієнтовні показники публікацій у 

Скопус для вчених, що залучатимуться до «дослідницького ядра», а 

також орієнтовні показники публікацій і цитувань.  

Для наших університетів, лише один з яких має понад 1200 

публікацій на рік у Скопус, а ще 4 – від 400 до 600, достатньо складно 

вийти на рівень відповідних закладів Євросоюзу і мати показники у 3 

- 6 тис. публікацій. Однак, на початковому етапі, для 15 - 20 

університетів країни буде не так складно сформувати «дослідницьке 

ядро» із 50-150 вчених, які можуть працювати на рівні 2-4 публікацій 

на рік у Скопус і Веб оф Сайнс у перерахунку на «умовно 

одноосібні» , а також поставити завдання щодо розширення «ядра» і 

підвищення результативності за умов належного стимулювання. 

10. Можливо, вже на часі постановка завдання щодо 

стимулювання досягнення науковими і більшістю науково-

педагогічних працівників провідних університетів рівня 1 – 2 таких 

публікацій на рік. На наш погляд, цілком на часі постановка питання і 

про те, що науковими керівниками і консультантами докторантів 

(аспірантів) можуть бути виключно вчені, що мають щороку «умовно 

одноосібні» публікації у журналах, що обліковуються у зазначених 

наукометричних системах. 

11. На наш погляд, при формуванні локального дослідницького 

університету існує необхідність і можливості забезпечити 

стимулювання та всебічну підтримку створення малих науково-

технологічних фірм на базі розробницьких груп, застосовуючи для 

цього механізм пре-інкубації, що використовується у Євросоюзі, 

зокрема у країнах балтійського регіону. Можливо, доцільно створити 

програми пре-інкубації на більшості «випускаючих» кафедр. 

Цілеспрямована підготовка студентів для створення науково-

технологічних фірм – одна з актуальних задач і локальних 

дослідницьких університетів, і закладів інших типів інноваційного 

спрямування у регіонах.  
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Додаток: показники університетів 
 

Таблиця 1Д. Показники Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 

Наукова та науково-технічна діяльність 2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників 

Штатних науково-педагогічних працівників 

 з них доктори/ кандидати наук 

3820 

3534 

548/1926 

2843 

2577 

517/1571 

3081 

2763 

543/1637 

3089 

2517 

529/1670 

Штатні працівники науково-дослідної частини 

з них: – дослідники,  

зовнішні сумісники 

980 

929 

9 

956 

909 

17 

862 

802 

18 

807 

749 

164 

Загальна чисельність аспірантів 1566 1660 1630 1644 

Фінансування ННТД* із загальн.фонду,тис.грн. 68154,4 76589,7 64024,4 68756,7 

Спеціальний фонд, тис.грн., усього, з них: 

проекти міжнародного співробітництва, 

госпдоговори, 

у тому числі: – міжнародними 

18074,9 

2897,1 

6624,8 

1726,2 

16602,5 

3625,0 

7315,0 

1950,2 

12947,7 

230,0 

11438,6 

1948,8 

16597,4 

874,0 

2249,4 

2197,4 

Опубліковано монографій/ з них за кордоном 284/4 292/27 393/22 211/41 

Охоронні документи: в Україні /за кордоном 16/0 36/0 24/5 20/0 

Кількість студентів денної форми навчання 

Вик.НДДКР** з оплатою:загал.фонд/спецфонд 

19245 

20/2 

19163 

3/13 

19645 

7/1 

20349 

36/17 

*ННТД – наукова і науково-технічна діяльність 

**НДДКР – наукові дослідження і дослідно-конструкторські розробки 
 

Таблиця 1.1 Д Показники публікацій у Скопус 

Дані станом на: 06.04.2012 04.04.2013 27.01.2014 26.03.2015 04.04.2016 

Публікації у Скопус 9227 10757 11739 12224 13453 

Цитування у Скопус 27567 39324 46431 47646 57459 

h-індекс  Скопус 54 63 67 71 73 

 

Таблиця 2Д. Показники Національного технічного університету України «КПІ» 

Наукова та науково-технічна діяльність 2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників 

Штатних науково-педагогічних працівників 

 з них доктори/ кандидати наук 

2845 

2582 

295/1279 

2840 

2501 

296/1278 

2899 

2565 

313/1302 

2822 

2456 

279/1264 

Штатні працівники науково-дослідної частини 

з них: – дослідники,  

зовнішні сумісники 

380 

333 

18 

306 

231 

11 

204 

176 

22 

191 

166 

33 

Загальна чисельність аспірантів 851 659 564 550 

Фінансування ННТД із загальн. фонду,тис.грн. 30782,3 24528,6 19690,7 19812,3 

Спеціальний фонд, тис.грн., усього, з них: 

проекти міжнародного співробітництва, 

госпдоговори, 

у тому числі: – міжнародними 

34103,8 

1466,7 

29667,2 

- 

28992 

1864,8 

22310,0 

- 

23863,8 

333,4 

22222,4 

3542,0 

24444,1 

4542,4 

7781,1 

- 

Опубліковано монографій/ з них за кордоном 123/12 118/18 141/31 125/27 

Охоронні документи: в Україні /за кордоном 288/0 155/0 211/2 224/2 

Кількість студентів денної форми навчання 

Викон.НДДКР з оплатою:загал.фонд/спецфонд 

21265 

115/141 

21348 

60/84 

21679 

86/111 

21381 

43/72 
 

Таблиця 2.1 Д Показники публікацій у Скопус 

Дані станом на: 06.04.2012 04.04.2013 27.01.2014 26.03.2015 04.04.2016 

Публікації у Скопус 3520 3872 4282 4767 5230 

Цитування у Скопус 5619 6377 7358 8957 10725 

h-індекс  Скопус 31 31 34 36 38 



102 
 

 

Таблиця 3Д. Показники Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна 

 

Наукова та науково-технічна діяльність 2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників 

Штатних науково-педагогічних працівників 

 з них доктори/ кандидати наук 

1998 

1719 

208/833 

1731 

1470 

202/751 

1810 

1564 

204/771 

1986 

1602 

237/792 

Штатні працівники науково-дослідної частини 

з них: – дослідники,  

зовнішні сумісники 

425 

322 

87 

444 

318 

92 

421 

299 

69 

311 

224 

52 

Загальна чисельність аспірантів 462 461 448 406 

Фінансування ННТД із загальн. фонду,тис.грн. 25422 23774,0 25830 24893,0 

Спеціальний фонд, тис.грн., усього, з них: 

проекти міжнародного співробітництва, 

госпдоговори, 

у тому числі: – міжнародними 

4806,0 

2565,0 

1121,0 

527,4 

5446,4 

1436,3 

1779 

286,8 

6931,2 

3557,4 

2521,4 

60,5 

10236 

1353,2 

2747,3 

39,2 

Опубліковано монографій/ з них за кордоном 100/32 136/33 126/28 127/37 

Охоронні документи: в Україні /за кордоном 56/1 64/1 66/1 50/2 

Кількість студентів денної форми навчання 

Викон.НДДКР з оплатою:загал.фонд/спецфонд 

8564 

48/8 

12005 

43/15 

12904 

52/8 

13250 

36/6 

 

Таблиця 3.1Д. Показники публікацій у Скопус 

Дані станом на: 06.04.2012 04.04.2013 27.01.2014 26.03.2015 04.04.2016 

Публікації у Скопус 5615 5973 6412 7033 7614 

Цитування у Скопус 19270 22274 25465 30055 35148 

h-індекс  Скопус 44 47 49 53 57 

 

Таблиця 4Д. Показники Сумського державного університету 

Наукова та науково-технічна діяльність 2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників 

Штатних науково-педагогічних працівників, 

 з них доктори/ кандидати наук 

841 

723 

75/489 

840 

727 

81/498 

856 

753 

82/534 

867 

744 

85/525 

Штатні працівники науково-дослідної частини 

з них: – дослідники,  

зовнішні сумісники 

69 

42 

10 

76 

41 

5 

53 

35 

2 

65 

27 

13 

Загальна чисельність аспірантів 272 312 287 271 

Фінансування ННТД із загальн. фонду,тис.грн. 2677,1 2609,8 2089,9 3307,4 

Спеціальний фонд, тис.грн., усього, з них: 

проекти міжнародного співробітництва, 

госпдоговори, 

у тому числі: – міжнародними 

6089,1 

1007,5 

4736,6 

450,5 

11420,7 

847,6 

8014,9 

3939,6 

8285,8 

599,8 

7435,7 

1713,1 

11005,1 

1536,7 

7244,7 

970,5 

Опубліковано монографій/ з них за кордоном 44/7 52/10 50/17 47/20 

Охоронні документи: в Україні /за кордоном 61/0 63/0 75/0 69/0 

Кількість студентів денної форми навчання 

Викон.НДДКР з оплатою:загал.фонд/спецфонд 

6278 

32/25 

6455 

45/53 

6727 

28/54 

6732 

64/40 

 

Таблиця 4.1Д. Показники публікацій у Скопус 

Дані станом на: 06.04.2012 04.04.2013 27.01.2014 26.03.2015 04.04.2016 

Публікації у Скопус 483 657 798 1047 1272 

Цитування у Скопус 1272 1710 3644 4510 6006 

h-індекс  Скопус 15 17 20 23 26 
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Таблиця 5Д. Показники Львівського національного університету ім. Івана Франка 

 

Наукова та науково-технічна діяльність 2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників 

Штатних науково-педагогічних працівників, 

 з них доктори/ кандидати наук 

1915 

1819 

213/944 

1933 

1828 

187/1005 

1956 

1831 

194/1050 

1999 

1884 

203/1107 

Штатні працівники науково-дослідної частини 

з них: – дослідники,  

зовнішні сумісники 

199 

153 

7 

197 

126 

8 

119 

91 

5 

119 

78 

11 

Загальна чисельність аспірантів 871 816 773 778 

Фінансування ННТД із загальн. фонду,тис.грн. 8092,9 6722,3 5257,3 6789,4 

Спеціальний фонд, тис.грн., усього, з них: 

проекти міжнародного співробітництва, 

госпдоговори, 

у тому числі: – міжнародними 

1193,3 

525,9 

282,5 

0 

1756,4 

859.4 

287,0 

0 

2184,6 

2099,3 

85,3 

0 

3651,6 

2617,5 

144,1 

0 

Опубліковано монографій/ з них за кордоном 63/7 77/8 88/11 83/9 

Охоронні документи: в Україні /за кордоном 34/0 27/0 43/0 34/0 

Кількість студентів денної форми навчання 

Викон.НДДКР з оплатою:загал.фонд/спецфонд 

14957 

21/0 

14361 

87/0 

14165 

43/0 

16254 

27/1 

 

Таблиця 5.1Д. Показники публікацій у Скопус 

Дані станом на: 06.04.2012 04.04.2013 27.01.2014 26.03.2015 04.04.2016 

Публікації у Скопус 3910 4248 4548 4929 5358 

Цитування у Скопус 13607 15829 17920 21067 24362 

h-індекс  Скопус 35 38 40 44 46 

 

Таблиця 6. Показники Національного університету «Львівська політехніка»  

Наукова та науково-технічна діяльність 2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників 

Штатних науково-педагогічних працівників, 

 з них доктори/ кандидати наук 

2263 

2079 

269/1123 

2253 

2086 

297/1166 

2139 

1958 

307/1164 

2191 

2011 

324/1160 

Штатні працівники науково-дослідної частини 

з них: – дослідники,  

зовнішні сумісники 

167 

128 

2 

163 

132 

0 

134 

115 

2 

108 

89 

0 

Загальна чисельність аспірантів 610 543 501 528 

Фінансування ННТД із загальн. фонду,тис.грн. 9466 7735,7 7995,5 8401,5 

Спеціальний фонд, тис.грн., усього, з них: 

проекти міжнародного співробітництва, 

госпдоговори, 

у тому числі: – міжнародними 

11343,8 

367,0 

10171,8 

1476,9 

10501,4 

1049,9 

8376,5 

1649,0 

5688,6 

1084,1 

4409,5 

976,5 

10597,6 

1466,8 

5799,2 

1615,2 

Опубліковано монографій/ з них за кордоном 63/2 65/2 74/5 84/17 

Охоронні документи: в Україні /за кордоном 93/0 102/0 98/0 81/0 

Кількість студентів денної форми навчання 

Викон.НДДКР з оплатою:загал.фонд/спецфонд 

19544 

108/29 

19349 

112/12 

20163 

72/11 

21611 

56/18 
 

Таблиця 6.1Д. Показники публікацій у Скопус 

Дані станом на: 06.04.2012 04.04.2013 27.01.2014 26.03.2015 04.04.2016 

Публікації у Скопус 2232 2541 2790 3101 3578 

Цитування у Скопус 3201 3837 4525 5632 6932 

h-індекс  Скопус 21 23 25 27 30 
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Таблиця 7Д. Показники Національного аерокосмічного університету 

                      ім.М.Є.Жуковського «ХАІ»  

Наукова та науково-технічна діяльність 2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників 

Штатних науково-педагогічних працівників, 

 з них доктори/ кандидати наук 

862 

759 

70/422 

924 

828 

69/414 

906 

828 

73/410 

849 

773 

68/390 

Штатні працівники науково-дослідної частини 

з них: – дослідники,  

зовнішні сумісники 

309 

272 

12 

289 

249 

7 

245 

211 

7 

160 

144 

21 

Загальна чисельність аспірантів 225 214 208 188 

Фінансування ННТД із загальн. фонду,тис.грн. 13063,8 11897,2 11336,7 10927 

Спеціальний фонд, тис.грн., усього, з них: 

проекти міжнародного співробітництва, 

госпдоговори, 

у тому числі: – міжнародними 

8652,4 

1687,0 

6900,3 

1354,5 

6592,8 

2055,4 

4372,2 

391,7 

6751,5 

1168,5 

5548,0 

1141,7 

10983,6 

1732,5 

8501,1 

909,4 

Опубліковано монографій/ з них за кордоном 33/7 33/9 21/4 36/4 

Охоронні документи: в Україні /за кордоном 110/1 51/0 132/0 178/0 

Кількість студентів денної форми навчання 

Викон.НДДКР з оплатою:загал.фонд/спецфонд 

6895 

19/15 

6926 

16/5 

6700 

5/4 

6502 

3/30 
 

Таблиця 7.1Д. Показники публікацій у Скопус 

Дані станом на: 06.04.2012 04.04.2013 27.01.2014 26.03.2015 04.04.2016 

Публікації у Скопус 438 494 565 656 733 

Цитування у Скопус 829 944 1160 1493 1830 

h-індекс  Скопус 15 15 16 19 21 

 

Таблиця 8Д. Показники Ужгородського національного університету  

Наукова та науково-технічна діяльність 2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників 

Штатних науково-педагогічних працівників, 

 з них доктори/ кандидати наук 

1104 

986 

117/524 

1249 

1134 

126/648 

1305 

1152 

130/673 

1332 

1160 

134/675 

Штатні працівники науково-дослідної частини 

з них: – дослідники,  

зовнішні сумісники 

159 

143 

0 

135 

122 

4 

116 

105 

2 

89 

81 

4 

Загальна чисельність аспірантів 249 270 242 297 

Фінансування ННТД із загальн. фонду,тис.грн. 4448,7 3387 3701,6 3698,3 

Спеціальний фонд, тис.грн., усього, з них: 

проекти міжнародного співробітництва, 

госпдоговори, 

у тому числі: – міжнародними 

860,2 

309.2 

411.0 

0 

1149,2 

843.8 

123.7 

0 

1535,7 

1280,1 

231,9 

0 

8957,7 

7441,0 

1446,7 

39,3 

Опубліковано монографій/ з них за кордоном 38/0 40/2 36/1 61/4 

Охоронні документи: в Україні /за кордоном 79/0 84/0 59/1 81/0 

Кількість студентів денної форми навчання 

Викон.НДДКР з оплатою:загал.фонд/спецфонд 

7158 

4/6 

8367 

0/2 

8755 

5/0 

8900 

3/0 
 

Таблиця 8.1Д. Показники публікацій у Скопус 

Дані станом на: 06.04.2012 04.04.2013 27.01.2014 26.03.2015 04.04.2016 

Публікації у Скопус 1286 1343 1390 1491 1572 

Цитування у Скопус 3549 4050 4515 5131 5843 

h-індекс  Скопус 22 24 26 26 28 
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Таблиця 9Д. Показники Національного технічного університету 

                     «Харківський політехнічний інститут» 

Наукова та науково-технічна діяльність 2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників 

Штатних науково-педагогічних працівників, 

 з них доктори/ кандидати наук 

2536 

2032 

63/105 

2303 

1962 

59/77 

1978 

1613 

61/93 

1717 

1545 

56/75 

Штатні працівники науково-дослідної частини 

з них: – дослідники,  

зовнішні сумісники 

443 

342 

1 

416 

335 

5 

412 

321 

4 

330 

374 

3 

Загальна чисельність аспірантів 323 281 253 242 

Фінансування ННТД із загальн. фонду,тис.грн. 16725,8 16450,2 17435,5 16804,6 

Спеціальний фонд, тис.грн., усього, з них: 

проекти міжнародного співробітництва, 

госпдоговори, 

у тому числі: – міжнародними 

8376,6 

1500,0 

5912,6 

926,2 

8309 

2580.0 

5639.0 

641.7 

4760,4 

0 

4661.4 

223,1 

4563,1 

0 

1876,5 

0 

Опубліковано монографій/ з них за кордоном 32/3 70/9 123/20 108/11 

Охоронні документи: в Україні /за кордоном 74/1 88/0 86/0 87/0 

Кількість студентів денної форми навчання 

Викон.НДДКР з оплатою:загал.фонд/спецфонд 

13069 

10/7 

12099 

9/0 

13230 

42/4 

11639 

13/18 
 

Таблиця 9.1Д. Показники публікацій у Скопус 

Дані станом на: 06.04.2012 04.04.2013 27.01.2014 26.03.2015 04.04.2016 

Публікації у Скопус 1504 1676 1806 1987 2165 

Цитування у Скопус 3483 4083 4724 5707 7032 

h-індекс  Скопус 25 27 28 31 33 

 

Таблиця 10Д. Показники Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова 

Наукова та науково-технічна діяльність 2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників 

Штатних науково-педагогічних працівників, 

 з них доктори/ кандидати наук 

1463 

1403 

131/648 

1472 

1435 

142/650 

1381 

1309 

139/656 

1329 

1259 

140/654 

Штатні працівники науково-дослідної частини 

з них: – дослідники,  

зовнішні сумісники 

334 

263 

11 

291 

262 

8 

293 

272 

2 

260 

241 

1 

Загальна чисельність аспірантів 480 448 389 427 

Фінансування ННТД із загальн. фонду,тис.грн. 14105,9 11955,2 13817,0 13749,9 

Спеціальний фонд, тис.грн., усього, з них: 

проекти міжнародного співробітництва, 

госпдоговори, 

у тому числі: – міжнародними 

3932,4 

716,6 

251,7 

115,0 

2334,3 

615,2 

377,6 

45,0 

2228,5 

1676,1 

552,4 

45,0 

2063,9 

732 

1331,9 

39,4 

Опубліковано монографій/ з них за кордоном 97/14 112/16 123/35 110/19 

Охоронні документи: в Україні /за кордоном 20/0 23/0 28/0 21/0 

Кількість студентів денної форми навчання 

Викон.НДДКР з оплатою:загал.фонд/спецфонд 

6873 

52/17 

6605 

6/5 

6727 

1/0 

6536 

4/0 
 

Таблиця 10.1Д. Показники публікацій у Скопус 

Дані станом на: 06.04.2012 04.04.2013 27.01.2014 26.03.2015 04.04.2016 

Публікації у Скопус 2105 2205 2341 2481 2634 

Цитування у Скопус 6497 7482 8628 10061 11681 

h-індекс  Скопус 34 36 39 43 46 
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Таблиця 11Д. Показники Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара 

 

Наукова та науково-технічна діяльність 2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників 

Штатних науково-педагогічних працівників, 

 з них доктори/ кандидати наук 

1593 

1415 

152/691 

1568 

1404 

172/711 

1454 

1336 

173/704 

1370 

1252 

167/686 

Штатні працівники науково-дослідної частини 

з них: – дослідники,  

зовнішні сумісники 

269 

242 

0 

257 

230 

0 

207 

181 

1 

176 

145 

2 

Загальна чисельність аспірантів 415 364 303 285 

Фінансування ННТД із загальн. фонду,тис.грн. 11055,5 11358,6 9701,4 8820 

Спеціальний фонд, тис.грн., усього, з них: 

проекти міжнародного співробітництва, 

госпдоговори, 

у тому числі: – міжнародними 

696,4 

0 

696,4 

0 

616,4 

0 

426,4 

0 

669,1 

0 

669,1 

0 

1438,4 

0 

1438,4 

0 

Опубліковано монографій/ з них за кордоном 67/5 81/4 81/17 74/11 

Охоронні документи: в Україні /за кордоном 33/0 34/0 30/0 29/0 

Кількість студентів денної форми навчання 

Викон.НДДКР з оплатою:загал.фонд/спецфонд 

10236 

4/7 

9955 

0/6 

10218 

10/0 

9848 

8/0 

 

Таблиця 11.1Д. Показники публікацій у Скопус 

Дані станом на: 06.04.2012 04.04.2013 27.01.2014 26.03.2015 04.04.2016 

Публікації у Скопус 2227 2395 2531 2717 2921 

Цитування у Скопус 4690 5378 5989 7124 8462 

h-індекс  Скопус 26 28 29 33 33 

 

Таблиця 12Д. Показники Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича 

Наукова та науково-технічна діяльність 2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників 

Штатних науково-педагогічних працівників, 

 з них доктори/ кандидати наук 

1391 

1239 

125/686 

1389 

1294 

121/688 

1273 

1212 

133/699 

1214 

1155 

133/685 

Штатні працівники науково-дослідної частини 

з них: – дослідники,  

зовнішні сумісники 

109 

67 

16 

85 

66 

18 

68 

59 

12 

46 

29 

20 

Загальна чисельність аспірантів 236 221 202 160 

Фінансування ННТД із загальн. фонду,тис.грн. 3571,8 4104,9 4301,7 5048,7 

Спеціальний фонд, тис.грн., усього, з них: 

проекти міжнародного співробітництва, 

госпдоговори, 

у тому числі: – міжнародними 

1009,5 

235 

384,5 

0 

596,4 

280,0 

176,4 

0 

381 

71,6 

309,4 

0 

409,2 

Нд 

274,2 

0 

Опубліковано монографій/ з них за кордоном 64/8 72/6 69/2 88/4 

Охоронні документи: в Україні /за кордоном 13/0 31/0 11/0 15/0 

Кількість студентів денної форми навчання 

Викон.НДДКР з оплатою:загал.фонд/спецфонд 

9797 

10/3 

9701 

11/1 

9628 

10/0 

9985 

9/0 

 

Таблиця 12.1Д. Показники публікацій у Скопус 

Дані станом на: 06.04.2012 04.04.2013 27.01.2014 26.03.2015 04.04.2016 

Публікації у Скопус 1538 1646 1821 2076 2311 

Цитування у Скопус 3581 4378 5330 6673 8170 

h-індекс  Скопус 26 29 34 42 44 

 



107 
 

 

Таблиця 13Д. Показники Українського державного хіміко-технологічного університету 

 

Наукова та науково-технічна діяльність 2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників 

Штатних науково-педагогічних працівників, 

 з них доктори/ кандидати наук 

541 

506 

56/243 

423 

392 

52/229 

425 

398 

54/228 

368 

352 

49/202 

Штатні працівники науково-дослідної частини 

з них: – дослідники,  

зовнішні сумісники 

59 

53 

5 

54 

47 

7 

51 

43 

9 

47 

40 

10 

Загальна чисельність аспірантів 57 52 69 62 

Фінансування ННТД із загальн. фонду,тис.грн. 3917,2 3549,2 3068,5 3600,3 

Спеціальний фонд, тис.грн., усього, з них: 

проекти міжнародного співробітництва, 

госпдоговори, 

у тому числі: – міжнародними 

1409,5 

0 

1409,5 

47,2 

1371,1 

0 

1221,1 

73,5 

1912,6 

0 

1912,6 

32,5 

2420,2 

0 

1753,7 

0 

Опубліковано монографій/ з них за кордоном 12/2 14/1 24/5 23/6 

Охоронні документи: в Україні /за кордоном 27/0 50/0 41/0 37/0 

Кількість студентів денної форми навчання 

Викон.НДДКР з оплатою:загал.фонд/спецфонд 

3891 

3/2 

3382 

6/2 

2857 

14/4 

2714 

9/3 
 

Таблиця 13.1Д. Показники публікацій у Скопус 

Дані станом на: 06.04.2012 04.04.2013 27.01.2014 26.03.2015 04.04.2016 

Публікації у Скопус 396 429 508 598 646 

Цитування у Скопус 1302 1752 2205 2702 3563 

h-індекс  Скопус 16 19 21 23 26 

 

Таблиця 14Д. Показники Харківського національного університету радіоелектроніки 

Наукова та науково-технічна діяльність 2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників 

Штатних науково-педагогічних працівників, 

 з них доктори/ кандидати наук 

910 

780 

93/411 

912 

778 

86/390 

860 

748 

86/383 

677 

595 

73/325 

Штатні працівники науково-дослідної частини 

з них: – дослідники,  

зовнішні сумісники 

220 

189 

10 

219 

187 

8 

193 

158 

5 

136 

107 

3 

Загальна чисельність аспірантів 264 246 215 253 

Фінансування ННТД із загальн. фонду,тис.грн. 6896,8 5777,5 5499,1 5911,2 

Спеціальний фонд, тис.грн., усього, з них: 

проекти міжнародного співробітництва, 

госпдоговори, 

у тому числі: – міжнародними 

7830,6 

2045,0 

4770,6 

1404 

5128,7 

1635,0 

2334,4 

1360,5 

2156,7 

35,0 

1780,4 

949,8 

1498,6 

0 

393,6 

239,0 

Опубліковано монографій/ з них за кордоном 16/7 33/7 47/14 41/14 

Охоронні документи: в Україні /за кордоном 42/0 28/0 44/0 37/0 

Кількість студентів денної форми навчання 

Викон.НДДКР з оплатою:загал.фонд/спецфонд 

5583 

53/29 

5487 

0/7 

5949 

2/4 

5931 

3/0 
 

Таблиця 14.1Д. Показники публікацій у Скопус 

Дані станом на: 06.04.2012 04.04.2013 27.01.2014 26.03.2015 04.04.2016 

Публікації у Скопус 993 1244 1369 1560 1892 

Цитування у Скопус 1361 1605 1887 2273 2746 

h-індекс  Скопус 17 19 20 22 24 
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Таблиця 15Д. Показники Прикарпатського національного університету  

                       ім. Василя Стефаника 

Наукова та науково-технічна діяльність 2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників 

Штатних науково-педагогічних працівників, 

 з них доктори/ кандидати наук 

1184 

947 

78/591 

1170 

986 

89/619 

1226 

1021 

95/626 

1127 

1028 

112/654 

Штатні працівники науково-дослідної частини 

з них: – дослідники,  

зовнішні сумісники 

6 

6 

14 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

11 

10 

2 

Загальна чисельність аспірантів 428 386 364 382 

Фінансування ННТД із загальн. фонду,тис.грн. 1518,1 1131,4 1006,0 1372,6 

Спеціальний фонд, тис.грн., усього, з них: 

проекти міжнародного співробітництва, 

госпдоговори, 

у тому числі: – міжнародними 

433,4 

298,4 

0 

0 

363,9 

235,6 

33,4 

0 

261,5 

226,9 

34,9 

0 

315,8 

190,9 

64,9 

0 

Опубліковано монографій/ з них за кордоном 67/12 70/нд 63/1 58/11 

Охоронні документи: в Україні /за кордоном 36/0 50/0 11/0 31/0 

Кількість студентів денної форми навчання 

Викон.НДДКР з оплатою:загал.фонд/спецфонд 

9180 

0/3 

8994 

0/0 

9520 

0/0 

9479 

0/0 
 

Таблиця 15.1Д. Показники публікацій у Скопус 

Дані станом на: 06.04.2012 04.04.2013 27.01.2014 26.03.2015 04.04.2016 

Публікації у Скопус 162 189 211 263 348 

Цитування у Скопус 1160 1457 1869 2507 3248 

h-індекс  Скопус 21 22 25 27 30 

 

 

  Таблиця 16Д. Питомі показники університетів 
 

№ 

Назва 

Дослідн. 

у екв. 

повн. 

робоч. 

часу 

Публ. у 

Скопус 

26.03.15-

4.04.16 

Публ

. на 1 

досл. 

Гранти, 

проекти, 

договори 

тис.грн. 

Гранти, 

проекти, 

догов.на 

1 досл., 

тис.грн. 

Політехнічні 
1 Нац. техн.ун-т України "Київський 

політехн. інститут" 

1794 463 0,26 12323,5 6,87 

2 Нац. ун-т "Львівська політехніка" 1459 477 0,33 7266,0 4,98 

3 Нац. техн. ун-т "Харківський політех. 

інститут" 

1217 178 0,15 1876,5 1,54 

4 Вінницький нац. технічний ун-т 341 57 0,17 780 2,29 

5 Одеський нац. політехнічний ун-т 548 37 0,07 561,1 1,02 

6 Донецький нац. технічний університет  144 36 0,25 48,5 0,34 

7 Українська інженерно-пед. академія 174 17 0,1 232,1 1,33 

8 Кременчуцький нац. університет ім. 

М.Остроградського 

264 22 0,08 516,0 1,95 

Класичні 
1 Київський національний університет 

ім. Тараса Шевченка 

3123 1229 0,39 3123,4 1,00 

2 Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна 1352 581 0,28 4100,5 3,03 

3 Львівський національний  університет 1550 429 0,32 2761,7 1,78 

http://www.univ.kiev.ua/
http://kpi.ua/
http://kpi.ua/
http://www.lp.edu.ua/
http://www.kpi.kharkov.ua/
http://www.kpi.kharkov.ua/
http://vntu.edu.ua/
http://www.opu.ua/
http://donntu.edu.ua/
http://www.uipa.kharkov.ua/
http://www.univ.kiev.ua/
http://www.univ.kiev.ua/
http://www.univer.kharkov.ua/
http://www.lnu.edu.ua/
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ім. Івана Франка 

4 Чернівецький нац. університет ім. 

Юрія Федьковича 

734 235 0,38 274,2 0,37 

5 Сумський державний університет 593 225 0,65 8781,4 14,8 

6 Східноукраїнський нац. університет  

ім. Володимира Даля 

320 207 0,21 0 0 

7 Дніпропетровський нац. університет 

ім. Олеся Гончара 

967 204 0,13 1438,4 1,49 

8 Одеський нац. ун-т ім.І.І.Мечникова 1157 153 0,11 2063,9 1,78 

9 Прикарпатський нац. університет  ім. 

Василя Стефаника 

781 85 0,18 255,8 0,33 

10 Хмельницький нац. університет 479 84 0,09 492.8 1,03 

11 Ужгородський нац. університет 863 81 0,22 8887,7 10,3 

12 Донецький нац. університет 364 81 0,10 319,5 0,88 

13 Національний ун-т "Києво-

Могилянська академія" 

285 29 0,\05 646,8 2,27 

14 Запорізький нац. університет 478 25 0,06 155,1 0,32 

15 Херсонський держ. університет 326 18 0,02 6,5 0,02 

16 Черкаський нац. університет  

Ім.. Богдана Хмельницького 

442 11 0,01 1,0 0,002 

17 Східноєвропейський нац.  ун-т ім. Лесі 

Українки 

635 9 - 51,6 0,08 

18 Нац. ун-т «Острозька академія» 134 - 0 104,4 0,78 

19 Національний юридичний ун-т 

ім.Ярослава Мудрого 

435 0 0,002 11.6 0,03 

20 Національний ун-т «Одеська юридична 

академія» 

459 1 0,39 0 0 

Технологічні 
1 Київський нац. ун-т технол. і дизайну 316 49 0,15 4298,4 13,29 

2 Нац. у-нт біоресурсів і 

природокористування 

1198 ? 0 4264,2 3,56 

3 Нац. ун-т харчових технологій 520 49 0,09 743,5 1,43 

4 Український держ. хіміко-технол. ун-т 268 48 0,18 1753,7 6,54 

5 Одеська нац.академія зв'язку ім. 

О. С. Попова 

195 17 0,09 490,2 2,51 

6 Одеська нац. акад.харчових технол. 448 23 0,05 1356,6 3,05 

7 Одеський держ.екологічний ун-т 183 10 0,05 784,3 4,29 

8 Нац. лісотехнічний університет 237 21 0,09 1083 4,57 

9 Херсонський нац.. техн. ун-т 221 - - 18,4 0,08 

10 Мукачівський держ. університет 118 11 0,09 0 0 

Транспортні 
1 Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. 

Жуковського «ХАІ» 

677 59 0,09 10233,6 15,12 

2 Національний авіаційний ун-т 1026 75 0,07 5046,6 4,92 

3 Національн. транспортний ун-т 623 10 0,02 4229,1 6,79 

4 Одеський нац. морський ун-т 239 10 0,04 115,2 0,48 

5 Нац.ун-т «Одеська морська академія» 413 1 0,002 1044,6 2,53 

6 Дніпропетровський нац. ун-т залізнич-

ного транспорту ім. акад. Лазаряна 

285 6 0,02 9462,4 33,2 

7 Нац. ун-т водного господарства та 

природокористування 

433 19 0,04 894,1 2,06 

8 Український державний ун-т 285 7 0,02 1037,5 3,64 

http://www.lnu.edu.ua/
http://www.chnu.cv.ua/
http://www.chnu.cv.ua/
http://sumdu.edu.ua/
http://www.snu.edu.ua/
http://www.snu.edu.ua/
http://www.dnu.dp.ua/
http://www.dnu.dp.ua/
http://www.onu.edu.ua/
http://www.pu.if.ua/
http://www.pu.if.ua/
http://www.khnu.km.ua/
http://www.univ.uzhgorod.ua/
http://www.donnu.edu.ua/
http://www.ukma.edu.ua/
http://www.ukma.edu.ua/
http://www.znu.edu.ua/
http://www.university.kherson.ua/
http://eenu.edu.ua/
http://eenu.edu.ua/
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залізничного транспорту 

9 Харківський національний 

автомобільно-дорожний ун-т 

341 23 0,07 5853,6 17,17 

Машинобудівні 
1 Житомирський держ. технол. ун-т 173 23 0,13 357 2,06 

2 Запорізький нац. технічний ун-т 473 64 0,14 3308,0 6,99 

3 Центрально-український національний 

технічний ун-т 

227 - - 118,9 0,52 

4 Луцький нац. технічний університет 254 61 0,24 1924,3 7,58 

5 Нац. ун-т кораблебудування ім. 

адмірала Макарова 

432 14 0,03 2739,3 6,34 

6 Тернопільський нац. технічний ун-т ім. 

Івана Пулюя 

260 9 0,03 819,3 3,15 

7 Українська академія друкарства 170 13 0,08 18,5 0,11 

8 Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

581 332 0,57 393,6 0,68 

9 Черкаський держ. технологічний  ун-т 268 9 0,03 60 0,22 

10 Чернігівський нац.технологічний ун-т 281 6 0,02 315,3 1,12 

Гірничо-металургійні 
1 Національний гірничий університет 504 59 0,12 898,5 1,78 

2 Приазовський держ. техн.ун-т 279 58 0,21 2332,1 8,36 

3 Івано-Франківський нац. технічний ун-

т нафти і газу 

441 57 0,13 1837,5 4,17 

4 Нац. металургійна академія України 375 48 0,13 1845.1 4,92 

5 Донбаська держ. машинобудівна акад. 190 29 0,15 122,6 0,65 

6 Запорізька держ. інженерна академія 187 20 0,11 15,5 0,08 

7 Криворізький нац. ун-т 636 65 0,1 14311 22,64 

8 Дніпродзержинський держ. техн. ун-т 156 7 0,04 437.6 2,81 

Економічні 
1 Київський нац. економічний 

 ун-т ім. Вадима Гетьмана 

827 27 0,03 0 0 

2 Тернопільський національний 

економічний університет 

516 75 0,14 533 1,03 

3 Київський нац. торговельно-

економічний ун-т 

425 43 0,1 46,7 0,11 

4 Донецький держ.ун-т управління 88 9 0,1 8,9 0,1 

5 Одеський нац. економічний ун-т 241 - - 145,0 0,6 

6 Харківський нац. економічний ун-т ім. 

Семена Кузнеця 

437 41 0,09 180 0,41 

7 Харківський державний ун-т 

харчування та торгівлі 

230 3 0,01 480,8 2,09 

8 Державний економіко-технол. ун-т 

транспорту 

128 - - 275 2,15 

9 Донецький нац. ун-т екон. і торгівлі ім. 

Михайла Туган-Барановського 

72 0 0 40 0,56 

10 Одеська державна академія техн. 

регулювання та якості 

72 - - 102.2 1,42 

Будівельно-художні 
1 Київський національний ун-т 

будівництва і архітектури 

706 13 0,02 6616,1 9,37 

2 Харківський нац. ун-т будівництва й 

архітектури 

313 - - 34,6 0,11 

http://www.pstu.edu/
http://dmeti.dp.ua/
http://www.dgma.donetsk.ua/
http://www.zgia.zp.ua/
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3 Харківська держ. академія дизайну та 

мистецтв 

124 - - 25,5 0,21 

4 Харківський нац. ун-т міського 

господарства ім. О.М. Бекетова 

345 8 0,02 2649,1 7,68 

5 Полтавський нац. технічний ун-т ім.. 

Юрія Кондратюка 

356 41 0,12 1058,1 2,97 

6 Одеська державна академія будівництва 

та архітектури 

311 4 0,01 1692,9 5,44 

7 Придніпровська держ. акад. 

будівництва та архітектури 

331 6 0,02 6078,6 18,36 

8 Донбаська нац. академія будівництва і 

архітектури 

28 17 0,61 76,7 2,74 

Педагогічні, що обліковуються у Скопус 
1 Луганський нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка 

339 7 0,02 239,9 0,71 

2 Житомирський держ. ун-т ім. Івана 

Франка 

354 25 0,07 0 0 

3 Кам'янець-Подільський держ. ун-т 

ім.Івана Огієнка 

288 1 0,003 0 0 

4 Кіровоградський держ. пед. ун-т 

ім.Волод.Вініченка  

230 3 0,01 13,5 0,06 

5 Національний педагогічний ун-т  ім. 

М.П.Драгоманова 

1062 7 0,007 2521,8 2,37 

6 Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. 

К.Д.Ушинського 

371 1 0,003 5,0 0,01 

7 Полтавський нац.. пед. ун-т ім. 

В.Г.Короленка 

243 6 0,02 0 0 

8 Тернопільський нац. пед. ун-т ім. 

Володимира Гнатюка 

329 11 0,03 984,0 2,99 

9 Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини 

323 7 0,02 17,0 0,05 

10 Чорноморський державний ун-т ім. 

Петра Могили 

240 16 0,07 0 0 
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