
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

    17.05.2017   . 

 

м.Київ 

 

№.     134     . 

 

 

Про перейменування Державної 

установи «Центр проблем 

наукового забезпечення розвитку 

регіонів Національної академії 

наук України» та створення 

Офісу оцінювання діяльності 

наукових установ  НАН України 

 

 

 

Враховуючи важливість забезпечення належного рівня 

застосування Методики оцінювання ефективності діяльності наукових 

установ НАН України, затвердженої постановою Президії НАН України 

від 15.03.2017 № 75, та необхідність створення для цього відповідно            

до п.6.2 постанови Президії НАН України від 08.02.2017 № 28 «Щодо 

експертної оцінки системи досліджень та інновацій України» в НАН 

України спеціального структурного підрозділу для науково-методичного 

та інформаційно-аналітичного супроводження практичного застосування 

зазначеної Методики, Президія Національної академії наук України 

постановляє: 

1. Перейменувати Державну установу «Центр проблем 

наукового забезпечення розвитку регіонів Національної академії наук 

України» на Державну установу «Центр оцінювання діяльності наукових 

установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України НАН 

України» і створити в її структурі на правах наукового відділу Офіс 

оцінювання діяльності наукових установ НАН України.  

2. Затвердити таку структуру Державної установи «Центр 

оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення 

розвитку регіонів України НАН України»: 

– Офіс оцінювання діяльності наукових установ НАН України; 

– Відділ проблем наукового забезпечення та моніторингу 

інноваційного розвитку регіонів України.  

3. Затвердити такі основні наукові напрями діяльності 

Державної установи «Центр оцінювання діяльності наукових установ та 

наукового забезпечення розвитку регіонів України НАН України»: 
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– науково-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення 

процедури оцінювання діяльності наукових установ НАН України; 

– дослідження проблем інноваційного розвитку та інвестиційної 

привабливості регіонів України, науково-методичне та науково-

організаційне забезпечення діяльності регіональних наукових центрів 

НАН України та МОН України. 

4. Директору Державної установи «Центр оцінювання діяльності 

наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України 

НАН України» Г.І.Кореняку у місячний термін забезпечити: 

4.1. Подання проекту відповідних змін до статуту установи для 

затвердження Президією НАН України та їх державної реєстрації в 

установленому порядку. 

4.2. Розроблення спільно з Науково-організаційним відділом 

Президії НАН України та подання на затвердження Президією НАН 

України Положення про Офіс оцінювання діяльності наукових установ 

НАН України. 

5. Науково-організаційному відділу Президії НАН України 

спільно з Відділом фінансово-економічного забезпечення діяльності 

НАН України та Управлінням справами НАН України за поданням 

Державної установи «Центр оцінювання діяльності наукових установ та 

наукового забезпечення розвитку регіонів України НАН України» 

підготувати та подати до Президії НАН України пропозиції щодо 

додаткового забезпечення її фінансовими та кадровими ресурсами, 

робочими площами та необхідним офісним обладнанням. 

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віце-

президента НАН України академіка НАН України А.Г.Загороднього. 

 

 

 

 

 

                      Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                   Б.Є.Патон 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                             В.Л.Богданов 

 

 

 

 


