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Засідання Президії НАН України 

На черговому засіданні Президії НАН України члени Президії та 

запрошені заслухали й обговорили інформацію головного ученого секретаря 

НАН України академіка НАН України В. Богданова про підсумки чергового 

етапу оцінювання наукових установ НАН України за період з червня по 10 

листопада 2018 р.  (Національна академія наук України).  

В обговоренні взяли участь Перший віце-президент НАН України 

академік НАН України А. Наумовець, академік-секретар Відділення фізики і 

астрономії НАН України академік НАН України В. Локтєв, заступник 

академіка-секретаря Відділення загальної біології НАН України, директор 

Державної установи «Інститут еволюційної екології НАН України» академік 

НАН України В. Радченко, директор Головної астрономічної обсерваторії 

НАН України академік НАН України Я. Яцків, академік-секретар Відділення 

фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України академік НАН 

України Л. Лобанов, віце-президент НАН України, голова Секції хімічних і 

біологічних наук НАН України академік НАН України В. Кошечко. 

 Головний учений секретар НАН України нагадав, що за вже усталеною 

процедурою, передбаченою Методикою оцінювання ефективності діяльності 

наукових установ НАН України, проведено оцінювання 27 наукових установ 

НАН України. В ньому взяли участь експертні комісії у складі 145 фахівців, з 

яких 33 % були представниками позаакадемічних установ України, а 11 % – 

іноземними експертами. Експертні комісії відвідали всі установи, 

проаналізували надані ними матеріали та безпосередньо ознайомились з 

діяльністю 238 підрозділів. Висновки експертних комісій було передано до 

постійних комісій за науковими напрямами, які підготували звіти про 

діяльність оцінюваних установ та передали їх на розгляд до Постійної комісії 

НАН України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ. 

За результатами ретельного та неупередженого розгляду 24 наукових 

установи НАН України було віднесено до категорії «А», 2 – до категорії «Б» 

та одну – до категорії «В».  

Далі академік НАН України В. Богданов звернув увагу на деякі важливі 

моменти, які свідчать про ефективність Методики оцінювання, зокрема, що 

жодна наукова установа не направлена на повторне оцінювання. Це свідчить 

про відповідальне ставлення до підготовки установами довідкових та 

статистичних матеріалів, набуття експертами та консультантами досвіду 

проведення експертного оцінювання.  

Крім того, попри складності залучення до процесу оцінювання 

сторонніх, в тому числі, іноземних експертів, їх частка поступово зростає з 

кожним наступним етапом. І це є підтвердженням того, що за сучасних 

засобів комунікації цілком можливо досягти максимальної об’єктивності під 

час оцінювання.  

Частка установ, яка отримала категорію А, досить значна. Це дозволяє 

стверджувати, що готуючись до оцінювання деякі установи заздалегідь 
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переглянули свою структуру, внесли відповідні зміни до планів досліджень, 

актуалізували наукові напрями, що є головною метою підвищення 

ефективності організації діяльності установ НАН України.  

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови. 

 


