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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

Обмежені можливості

науковця одержати кошти на

реалізацію власнихідей

Обмежені можливості

кар‘єрногозростання

Низький рівень матеріально-

технічного забезпечення  

вченого та бази для роботи

Недостатні інструменти

грантового фінансування

конкретних наукових проєктів

Відсутні стимули для бізнесу  

для інвестицій у дослідження і  

розробки

Неефективне використання  

бюджетних коштів на науку



ПРИЧИНИ ПРОБЛЕМ

Застаріла система

управління у державному  

секторі досліджень і  

розробок

Низький рівень  

престижностіпраці  

вченого

Недостатні можливості

участі українських вчених у  

міжнародних програмахта  

дослідницьких

інфраструктурах



ОСНОВНА МЕТА УРЯДУ У СФЕРІ НАУКИ – створити

умови для українських вчених, за яких вони:

Інтегровані усвітовий

науковийпростір

Максимально ефективні  

й продуктивні

Організаційно та  

матеріальнопідтримані

державою



ЦІЛЬ 1.5 ПРОГРАМИ ДІЙ УРЯДУ:

Українські вчені мають належні  

умови для досліджень та

інтегровані у світовий науковий  

простір



КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ (ЦІЛЬ1,5)

ЗРОСТАННЯ

кількості публікацій та

кількості цитувань  

українських вчениху

журналах, які індексуються

провідними

наукометричними базами

даних

ЗРОСТАННЯ

частки грантового  

фінансування в

загальномуобсязі

фінансування

наукових досліджень

та розробок

ЗРОСТАННЯ

питомої ваги видатків на  

фінансування наукових  

проєктів, грантових та  

стипендіальних програм для

молодих вчених узагальному  

обсязі видатків державного  

бюджету на науку



Міжнароднеспівробітництво

долучення доміжнародних

наукових програм та

організацій

долучення до міжнародних  

дослідницьких

інфраструктур

запровадження державної  

підтримки права на  

академічну мобільність

Показники результативності

кіль-ть публікацій у журналах, які

індексуються провідними наукометричними

базами даних, у співавторстві з зарубіжними

вченими;

кількість міжнародних дослідницьких

інфраструктур, у яких Україна бере участь;

кількість грантів, наданих за бюджетні кошти

для реалізації права на академічну мобільність.



Матеріальнапідтримкатазабезпеченнянауковців

нові підходи доформування

оплати праці науковця

Пріор-ний роз-ок

матеріально-технічної бази  

дослідницької

інфраструктури (відкритий

доступ)

Фін-ння НУ та ЗВО за  

результатамидержавної  

атестації

Показники результативності
Сер. зарплата в науці до сер. зарплати в

економіці;

Кіль-сть створених Нац. наукових центрів;  

Кіль-сть ЦККНО;

Кіль-сть створених державних ключових

лабораторій;

Частка державних наукових установ, що  

фінансуються за рез-ми державної атестації  

діяльності;

Кіль-сть ЗВО, які отримують базове

фінансування, за рез-ми атестації їх наукової і  

науково-технічної діяльності.



запровадження грантового  

фінансування науки

запровадження фіскальних  

стимулів наукової  

діяльності

запровадження нових  

принципів проведення та  

оплати науково-технічної  

експертизи

Показники результативності

частка грантового фінансування;

частка коштів, що розподіляються через НФД;

питома вага коштів іноземних замовників у

загальному обсязі фінансування науки;

частка науково-технічних експертиз,

проведених із залученнямзакордонних

експертів.

Розширення фінансової підтримки наукової діяльності



Особлива підтримка наукової діяльності молодих вчених

запровадження програми

постдокторантуриу

закладах вищої освіти та  

наукових установах

розширеннягрантових  

програм для молодих  

вчених

Показники результативності

питома вага коштів державного бюджету на  

науку, що розподіляється у вигляді

конкурсних, грантових та стипендіальних  

програм для молодих вчених;

питома вага вчених віком до 40 років у

загальній кількості наукових працівників;

частка ЗВО та НУ, що запровадили програму

постдокторантури.



Ефективні наукові дослідження, відкритість результатів

для громадян

обсяг коштів державного бюджету,  

спрямованих на фінансування нових  

пріоритетних напрямів;

кількість профілів авторів наукових робіт,  

розміщених у Національній електронній  

науково-інформаційній системі;

кількість звернень до Національного

репозитарію академічних текстів.

Показники результативності
затвердження нової

системи пріоритетів

наукового розвитку

підтримка державою

академічноїдоброчесності

публічність інформації про  

напрями використання

коштів та результати

наукових досліджень



Реалізація цієї державної політики потребує

Фінансового
забезпечення

Нормативного
забезпечення

Адміністративно
-організаційного

забезпечення



Дякую за увагу


