
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

    11.07.2018    . 

 

м.Київ 

 

№.     241      . 

 

 

Про підсумки оцінювання діяльності  

наукових установ НАН України  

 

 

 

З метою організації та проведення оцінювання діяльності наукових 

установ НАН України відповідно до Концепції розвитку НАН України 

на 2014-2023 рр. (п.5.1 плану з реалізації Концепції, затвердженого 

постановою Президії НАН України від 07.05.2014 № 107) розроблено 

Методику оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН 

України, яку затверджено постановою Президії НАН України                       

від 15.03.2017 № 75. 

Протягом 2017 та І півріччя 2018 року за зазначеною методикою 

проведено оцінювання ефективності діяльності 67 наукових установ 

НАН України та майже 600 їхніх наукових підрозділів. Аналіз діяльності 

установ забезпечили експертні комісії, до роботи яких було залучено 

понад 300 фахівців, з яких третина – представники позаакадемічних 

установ та 10% – іноземні експерти.   

Постійною комісією НАН України з оцінювання ефективності 

діяльності установ НАН України здійснено розгляд підготовлених 

постійними комісіями за науковими напрямами звітів про діяльність 

установ (протоколи від 21.11.2017 № 1/2017, від 21.02.2018 № 1/2018, 

від 01.03.2018 № 2/2018, від 22.06.2018 № 3/2018). За його результатами 

44 наукові установи НАН України віднесено до категорії «А»                              

(установа, що має вагомі наукові і практичні результати широкого 

національного і міжнародного значення) та 18 – до категорії «Б» 

(установа, що має вагомі результати для забезпечення розвитку науки               

і практики відповідної галузі та дає необхідні для України результати). 

Повторно розглядалися результати оцінювання 5 установ.  

Значний обсяг науково-методичного та інформаційно-

аналітичного забезпечення процедури оцінювання діяльності наукових 

установ Академії здійснено Офісом оцінювання діяльності наукових 

установ НАН України. Зокрема, на виконання постанови Президії НАН 

України від 17.01.2018 № 11 «Про результати оцінювання діяльності 

наукових установ НАН України» підготовлено зміни до Методики 
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оцінювання ефективності наукових установ НАН України, затвердженої 

постановою Президії НАН України від 15.03.2017 № 75. 

Методика оцінювання ефективності діяльності наукових установ 

НАН України стала важливим інструментом підвищення ефективності 

діяльності установ та їх структурних підрозділів, реалізації нової               

моделі фінансування. Згідно з постановою Президії НАН України                       

від 15.03.2017 № 75 «Про затвердження Методики оцінювання наукових 

установ НАН України» зазначене оцінювання є обов’язковим при 

планових перевірках наукової та науково-організаційної діяльності 

установ за п’ятирічний період. Відповідно до постанови Президії НАН 

України від 17.01.2018 № 12 «Про організацію виконання бюджетної 

програми НАН України «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів 

наукових досліджень»» адресну підтримку в 2018 році отримають 

наукові установи, що пройшли оцінювання за зазначеною методикою. 

Для забезпечення виконання п.3.2 постанови Президії НАН 

України від 15.03.2017 № 75 щодо врахування результатів оцінювання    

при підготовці пропозицій з розподілу базового бюджетного 

фінансування та для використання цих результатів при формуванні 

нової бюджетної програми 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних 

напрямів наукових досліджень» Президія НАН України постановляє: 

1. Схвалити результати оцінювання ефективності діяльності 

наукових установ НАН України та їх підрозділів, проведеного у 2017                 

та І півріччі 2018 року (додаються).  

2. Секціям та відділенням НАН України враховувати результати 

оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України                

та їх підрозділів у 2017 та І півріччі 2018 року при підготовці 

(відповідно до п.4.1 постанови Президії НАН України від 17.01.2018               

№ 12) пропозицій щодо адресної підтримки у 2018 році та наступних 

роках проведення пріоритетних наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами,                   

які за результатами оцінювання відповідно до Методики оцінювання 

ефективності діяльності наукових установ НАН України віднесені до 

категорії «А».  

3. Науковим установам НАН України, що пройшли оцінювання              

у 2017 та І півріччі 2018 року, вжити конкретних заходів щодо 

підвищення ефективності діяльності установи відповідно до 

рекомендацій експертних комісій та постійних комісій за науковими 

напрямами.  

4. Внести з урахуванням положень Порядку проведення 

державної атестації наукових установ, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 540, зміни до Методики 

оцінювання ефективності наукових установ НАН України, затвердженої 

постановою Президії НАН України від 15.03.2017 № 75, та викласти її               

в новій редакції, що додається. 
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5. Офісу оцінювання діяльності наукових установ НАН України 

спільно з Інститутом програмних систем НАН України вжити заходів 

щодо запровадження до кінця поточного року автоматизованої системи 

інформаційної підтримки оцінювання ефективності діяльності установ 

НАН України. 

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секції НАН 

України та Науково-організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 

 

 

                      Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                   Б.Є.Патон 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                            В.Л.Богданов 
 


