
Оцінка оцінювання наукових організацій в Україні: можливе 

використання досвіду Німеччини 

27 червня 2018 р. у конференц-залі ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» у рамках виконання спільного українсько-

німецького проекту відбулася конференція «Evaluating the Evaluation of Science 

Organisations in Ukraine – Possible Applications of Experiences from Germany». 

Метою конференції було узагальнення досвіду з оцінювання наукових установ 

за участі провідних фахівців з Німеччини та визначення шляхів поширення 

кращих практик при оцінці наукових установ в Україні  (Інститут економіки та 

прогнозування НАН України).  

У конференції взяли участь близько 50 учасників, серед яких представники 

НАН України, міністерств та відомств, вищих навчальних закладів та 

громадських організацій України. Відкрив конференцію заступник міністра 

освіти і науки України М. Стріха, наголосивши на актуальності для України 

теми конференції щодо оцінювання наукових установ та використання досвіду 

Німеччини в цьому питанні. Привітали учасників конференції перший 

заступник головного вченого секретаря НАН України  чл.-кор. НАН України 

В. Ємельянов та директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» академік В. Геєць. 

У основній частині конференції з доповідями виступили проф. Ютта 

Гюнтер, завідувач кафедри економіки інновацій та структурних змін 

Бременського університету, керівник проекту з німецької сторони, яка 

презентувала основні етапи підготовки спільного проекту та шляхи його 

реалізації протягом 2017–2018 рр. Президент Асоціації Лейбниця у 2005–2010 

рр. проф. Ернст Рітшель у своїй доповіді докладно висвітлив 20-річний досвід з 

оцінювання наукових установ Асоціації Лейбниця та надав рекомендації щодо 

ефективного оцінювання в Україні. 

Керівник проекту з української сторони член-кор. НАН України, проф., 

І. Єгоров представив результати оцінювання наукових установ НАН України за 

2016–2018 рр., акцентувавши увагу на проблемах, що виявилися у процедурі 

оцінювання. 

Керуючий директор EVACONSULT та співробітник Центру соціальних 

досліджень (Асоціація Лейбниця, Німеччина) д-р Дагмар Симон презентувала 

доповідь щодо  сучасних тенденцій у процедурах вимірювання наукової 

діяльності, акцентувавши увагу на індикаторах, що найкращим чином 

відображатимуть ефективність науки. 

Під час панельної дискусії представники Наукового комітету Національної 

Ради України з питань розвитку науки і технологій д.ф-м.н. О. Колежук, та чл.-

кор. НАН України, проф., д.б.н. А. Ємець підняли такі важливі для України 

питання, як критерії відбору експертів для оцінювання науки за різними 

галузями наук, критерії визначення найкращих дослідників  тощо. 
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