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Про затвердження результатів оцінювання  

діяльності наукових установ НАН України 

в 2019 році 

 

 

 

Відповідно до п.5.1 плану з реалізації Концепції розвитку НАН 

України на 2014–2023 рр., затвердженого постановою Президії НАН 

України від 10.04.2019 № 114, з метою підвищення ефективності 

діяльності наукових установ НАН України та на виконання 

розпоряджень Президії НАН України від 13.11.2018 № 633                            

«Про оцінювання діяльності наукових установ НАН України                                         

у 2019 році» й від 26.04.2019 № 278 «Про внесення змін до 

розпорядження Президії НАН України від 13.11.2018 № 633» в період              

з 01.06.2019 по 28.12.2019 проведено оцінювання ефективності 

діяльності 15 наукових установ НАН України та 130 їхніх наукових 

підрозділів за Методикою оцінювання ефективності діяльності наукових 

установ НАН України, затвердженою постановою Президії НАН 

України від 15.03.2017 № 75 (зі змінами, внесеними постановою 

Президії НАН України від 11.07.2018 № 241). Також було здійснено 

перегляд результатів оцінювання однієї наукової установи відповідно до 

постанови Президії НАН України від 12.06.2019 № 169 «Про підсумки 

оцінювання діяльності наукових установ НАН України».  

Ретельний аналіз діяльності установ забезпечили експертні комісії, 

до роботи в яких було залучено 99 фахівців, з яких 49 – представники 

позаакадемічних установ України та 12 (12%) – іноземні експерти, 

комунікація з якими здійснювалася під час їхніх візитів до України,                 

а також скайпом з попереднім наданням відповідних інформаційних 

матеріалів.  
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Постійна комісія НАН України з оцінювання ефективності 

діяльності установ НАН України здійснила неупереджений та 

об’єктивний розгляд підготовлених постійними комісіями за науковими 

напрямами звітів про діяльність установ (протокол від 05.12.2019                   

№ 2/2019). За його результатами 15 наукових установи НАН України 

віднесено до категорії «А» (установа, що займає лідируючі позиції                   

за багатьма науковими напрямами, має вагомі наукові та практичні 

результати своєї діяльності, визнані на найвищому національному і 

міжнародному рівні, має високий науковий потенціал та ефективно його 

використовує, а також винятковий вплив на науково-технічний та 

соціальний розвиток, інтегрована у світовий науковий простір), одну – 

до категорії «Б» (установа, що займає стабільні позиції на 

національному рівні, є провідною за певними напрямами наукових 

досліджень та розробок, впроваджень конкретних видів наукової та 

технічної продукції, має вагомі результати для забезпечення розвитку 

науки і практики відповідної галузі України, значний потенціал для 

наукового, технічного та соціального розвитку країни, виявляє 

активність щодо інтеграції у світовий науковий простір  з урахуванням 

національних інтересів). 

З метою виконання п.3.2 постанови Президії НАН України                        

від 15.03.2017 № 75 про врахування результатів оцінювання при 

підготовці пропозицій щодо розподілу базового бюджетного 

фінансування та для використання цих результатів при підготовці 

пропозицій на 2020 рік за бюджетною програмою 6541230 «Підтримка 

розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» Президія НАН 

України постановляє: 

1. Схвалити результати оцінювання ефективності діяльності 

наукових установ НАН України та їхніх підрозділів, проведеного                        

в період з 01.06.2019 по 28.12.2019 (додаються).  

2. Науковим установам НАН України, що пройшли оцінювання            

в період з 01.06.2019  по 28.12.2019, вжити конкретних заходів щодо 

підвищення ефективності діяльності відповідно до рекомендацій 

експертних комісій та постійних комісій за науковими напрямами.  
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3. Відзначити, що аналіз впливу результатів оцінювання                                 

у 2017–2019 роках ефективності діяльності наукових установ НАН 

України на вдосконалення мережі установ та їхньої внутрішньої 

структури, проведений відповідно до п.2.2 постанови НАН України                

від 12.06.2019 № 169 «Про підсумки оцінювання діяльності наукових 

установ НАН України», засвідчив, що процедура оцінювання сприяє  

вдосконаленню внутрішньої структури наукових установ та перегляду, 

за необхідності, тематики підрозділів. 

4. Враховуючи зміни, що відбулися в центральних органах 

виконавчої влади, представники яких входили до складу Постійної 

комісії з оцінювання ефективності діяльності установ НАН України,                    

а також зміну посад та місць роботи деяких членів цієї комісії, 

затвердити її оновлений склад (додається).   

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секції НАН 

України та Науково-організаційний відділ Президії НАН України. 
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