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План

• Мотивація сучасного дослідника 
• Оцінювання якості дослідження і розподіл 

фінансування в європейському просторі
• Академічна якість
• Вплив наукового дослідження



МОТИВАЦІЯ
Мініс-

терство Україна
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ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 
ДОСЛІДЖЕНЬ

http://theconversation.com/explaine
r-how-and-why-is-research-assessed-

36895

http://theconversation.com/explainer-how-and-why-is-research-assessed-36895
http://theconversation.com/explainer-how-and-why-is-research-assessed-36895
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REF 
Research Excellence Framework 

UK
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REF   EVALUATION CRITERIA

Excellence 
65%

Impact 
20%

Environment
15%



Marie Curie Fellowships
EU



Date: in 12 pts

MSCA in H2020

Proposed Budget (2014-2020): € 5.75 billion
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Marie Curie Actions - budget evolution

~7% of H2020 budget
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MCSA   AWARD CRITERIA

Excellence 
50%

Impact 
30%

Implementa-
tion 20%





ЯКІСТЬ НАУКОВОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ



MCSA: The triple ‘i’ dimension within the knowledge 
triangle
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ЯКІСТЬ
• Міжнародний аспект
• Инноваційність/новизна – state of art
• Міждисциплінарність
• Міжсекторальність
• Предметність - проблемне питання/мета 
• Об’єктивність - протилежні точки зору на 

проблему
• Відтворюваність
• Джерела + цитування
• Чесність - відкриті слабкості



Якісне наукове дослідження
= ПУБЛІКАЦІЯ



ПЛАГІАТ

• Плагіат «у нас» 
• Плагіат в міжнародному науковому 

просторі 
• Наказ  279 від 2009 р. про затвердження 

Положення про запобігання плагіату та 
впровадження практики належного 
цитування у навчальному процесі НаУКМА



ВПЛИВ 
IMPACT



Вплив

• Продемонстрований та 
доведений внесок в розвиток
суспільства та економіки

• http://www.esrc.ac.uk/research/evaluation-
and-impact/what-is-impact/

http://www.esrc.ac.uk/research/evaluation-and-impact/what-is-impact/
http://www.esrc.ac.uk/research/evaluation-and-impact/what-is-impact/


Вплив

• Академічний – внесок в науковий прогрес в 
конкретній дисципліні і 
міждисциплінарний, в тому числі 
покрашення розуміння, методів, теорії та її 
застосування.

• Економічний та суспільний – внесок в 
суспільство і економіку, який має користь 
для людей, організацій і країн.



Вплив

• Інстументальний: розробка політичних 
документів, законодавства, соціальних 
програм

• Концептуальний: внесок в розуміння 
сучасної політики держави, зміна 
академічних та практичних діскурсів

• Побудова можливостей: через розвиток 
технічних та особистих навичок



Приклади
• Внутрішня комунікація: newsletters, интранет, 

презентації на внутрішній зустрічах подіях
• Заходи: запуск, семінари, конференції, нетворкинг, 

публічні суспільні заходи (школи, місцеві громади)
• Цифрова комунікація: Twitter, інші соц. мережі,  

блогі, подкасти
• Відносини з медіа: зв’язки з журналістами та 

видавництвами, прес-релізи, інтерв’ю
• Публікації: policy briefings, статті в академічних та 

практичних виданнях, буклети, книги
• Залучення стейкхолдерів: участь в зустрічах, 

робочих групах, комітетах



ЗАПИТ ???



Дякую за увагу !!!

• Матеріали

• tkyselova@gmail.com

• 9 корпус Центр Жана Моне (бібліотека)

mailto:tkyselova@gmail.com
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