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Президія НАН України розглянула результати експертної оцінки 

системи досліджень та інновацій України 

 

8 лютого 2017 р. на засіданні Президії НАН України було розглянуто 

результати експертної оцінки системи досліджень та інновацій України, яку 

здійснила незалежна комісія експертів Європейської комісії за підтримки 

програми «Горизонт 2020»  (Національна академія наук України). 

Експертна комісія розпочала свою роботу в травні 2016 р. Головна мета 

полягала у наданні рекомендацій щодо реформування науково-технічної галузі 

України, інтеграції вітчизняних вчених до світової наукової спільноти та 

безпосередньо до європейського наукового простору, а також розвитку 

інноваційного сектору української економіки. 

До експертної панелі на чолі з Ґансом Чангом (Нідерланди) увійшли 

представники з Австрії, Литви, Латвії, Бельгії, Німечини, Великої Британії та 

Угорщини. 

Ключовими порадами комісії є збільшення в Україні державних витрат на 

дослідження та наукові розробки (виконання вимоги Закону України про 

наукову і науково-технічну діяльність щодо фінансування науки в обсязі 1,7 % 

ВВП), а також якнайшвидше налагодження ефективної діяльності Національної 

ради з розвитку науки і технологій та Національного фонду досліджень. 

Члени Президії НАН України погодилися з головним висновком комісії та 

відмітили важливість активної участі вчених рад інститутів НАН України, 

наукових рад з проблем НАН України  та наукових товариств, що діють при 

академії, у висуненні кандидатів до складу наукового комітету Національної 

ради з розвитку науки і технологій. Водночас було визнано неприйнятною 

рекомендацію експертів щодо нарощування коштів Національного фонду 

досліджень за рахунок зменшення обсягів базового фінансування НАН 

України. Адже в академії, починаючи з 2003 р., сформувалася ефективна 

модель цільового фінансування наукових проектів, що здійснюється на 

програмно-цільових та конкурсних засадах виключно за рахунок базового 

фінансування НАН України. 

Щодо рекомендацій експертної комісії про необхідність поглиблення 

інтеграції вітчизняних вчених у світову наукову спільноту та належного 

представлення здобутків вітчизняної науки у світовому інформаційному 

просторі Президія НАН запланувала перевірку на відповідність періодичних 

наукових видань академії вимогам світових наукометричних баз даних, зокрема 

Scopus та Web of Science. Відділення НАН України мають підготувати й 

пропозиції щодо заходів, спрямованих на збільшення частки оприлюднення 

результатів досліджень у періодичних виданнях з визначеним імпакт-фактором 

або таких, що входять до Scopus та Web of Science Core Collection, та на 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2864


збільшення кількості англомовних статей у наукових періодичних виданнях 

НАН України. Передбачено й проведення для співробітників наукових установ 

НАН України інформаційних заходів і тренінгів з підготовки заявок та участі у 

міжнародних проектах, зокрема за підтримки координаційних проектів 

програми «Горизонт 2020» та національних контактних пунктів цієї програми. 

Президія НАН України наголосила також на необхідності продовжити 

роботу з практичного застосування схваленої міжнародними експертами нової 

методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України, 

щоб протягом поточного та наступних чотирьох років провести оцінювання за 

зазначеною методикою всіх наукових установ НАН України. Слід зазначити, 

що нову методику оцінювання було опробовано в деяких наукових установах 

НАН України в рамках пілотного проекту у 2016 р. В її основу покладено 

передовий досвід міжнародних наукових інституцій, зокрема Наукового 

товариства імені Лейбніца. 

Ознайомитися з експертною оцінкою системи досліджень та інновацій 

України можна за посиланням: https://goo.gl/tqfYyR  
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