ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 601
м. Київ

“ 01 ”

12

2020 р.

Про оцінювання діяльності
наукових установ НАН України
у 2021 році

З метою організації та проведення у 2021 році оцінювання діяльності
наукових установ НАН України, відповідно до п. 6 постанови Президії НАН
України від 08.02.2017 № 28 «Щодо експертної оцінки системи досліджень та
інновацій України», на виконання пп. 5.1 та 9.2.1 додатку 2 до постанови
Президії НАН України від 10.04.2019 № 114 «Про хід реалізації Концепції
розвитку НАН України на 2014–2023 рр. та затвердження плану заходів з її
виконання на період 2019–2023 рр.», пп. 1 та 3 постанови Президії НАН України
від 23.10.2020 № 171 «Про окремі заходів з реформування діяльності НАН
України» і з урахуванням п. 1.10 Основних принципів організації та діяльності
наукової установи Національної академії наук України:
1.

Затвердити за поданнями відділень НАН України та Науково-

організаційного відділу Президії НАН України перелік наукових установ НАН
України, діяльність яких буде оцінюватись у 2021 році, у тому числі тих, що

підлягають плановій перевірці наукової та науково-організаційної діяльності за
п’ятирічний період (додається).
2.

Встановити, що формування експертних комісій та інші процедурні

дії при проведенні оцінювання Центру досліджень інтелектуальної власності та
трансферу технологій, Науково-учбового центру прикладної інформатики та
Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені
Тараса Шевченка здійснює Постійна комісія з наукових напрямів (далі – ПКНН),
склад

якої

затверджено

постановою

Бюро

Секції

фізико-технічних

і

математичних наук НАН України (протокол № 39 від 03.06.2016), а Центру
оцінювання діяльності наукових установ та розвитку регіонів, Центру наукових
досліджень та викладання іноземних мов та Центру гуманітарної освіти – ПКНН,
склад якої затверджено постановою Бюро Секції суспільних і гуманітарних наук
НАН України від 03.06.2017.
3.

Взяти до відома та керівництва в роботі, що:

 постановою

Президії

НАН

України

від

15.03.2017

№ 75

«Про

затвердження Методики оцінювання ефективності діяльності наукових
установ НАН України» визначено, що при планових перевірках наукової і
науково-організаційної діяльності наукових установ НАН України за
п’ятирічний період є обов’язковим проведення оцінювання ефективності
діяльності наукових установ за зазначеною методикою;
 перевірка наукової та науково-організаційної діяльності установи за
п’ятирічний період має складатися з оцінювання цієї діяльності за

Методикою оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН
України в редакції зі змінами, що внесені постановою Президії НАН
України від 11.07.2018 № 241 «Про підсумки оцінювання діяльності
наукових установ НАН України», а також заслуховування відповідним
відділенням НАН України звіту керівника установи про її діяльність за
п’ятирічний період. При цьому окрема комісія з перевірки наукової та
науково-технічної діяльності установи не створюється;
 наукові установи, оцінювання яких здійснюється поза плановими
перевірками наукової та науково-організаційної діяльності за п’ятирічний
період, на засіданнях відділень не звітують;
 науково-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення процедури
оцінювання здійснює Офіс оцінювання діяльності наукових установ НАН
України (далі – ООДНУ);
 відшкодування витрат на відрядження членів експертних комісій до
установ, які підлягають оцінюванню, здійснюється за їхнім основним
місцем роботи.
4.

Постійній комісії НАН України з оцінювання ефективності

діяльності установ НАН України (далі – ПК НАНУ) забезпечити:
4.1. Розгляд презентацій діяльності наукових установ НАН України,
висновків експертних комісій щодо оцінки їхньої діяльності та заяв
установ щодо такого висновку;

4.2. Розгляд, затвердження та подання до Президії НАН України та
відповідних відділень НАН України звітів про оцінювання в 2021 році
ефективності діяльності наукових установ НАН України та рекомендацій
щодо їхньої подальшої діяльності, а також оприлюднення на веб-порталі
НАН України зазначених звітів.
5.

Постійним комісіям з наукових напрямів (ПКНН) забезпечити

формування експертних комісій (далі – ЕК), вирішення суперечок у випадку
розбіжностей або незгоди установи щодо висновку ЕК, інших матеріалів,
підготовлених ЕК та/або відповідною ПКНН.
6.

Відділенням НАН України:

6.1.

Після отримання затвердженого ПК НАНУ звіту про оцінювання
ефективності діяльності установи та рекомендацій щодо її подальшої
діяльності розглянути на розширеному засіданні бюро звіт керівника
установи про наукову і науково-організаційну діяльність за
п’ятирічний період;

6.2.

За необхідності подати на затвердження Президії НАН України
скориговані основні наукові напрями діяльності наукової установи.

7.

Офісу оцінювання діяльності наукових установ НАН України забезпечити:

7.1. Складання в двотижневий термін відповідно до затвердженого цим
розпорядженням переліку та спільно з ПК НАНУ і Науково-організаційним
відділом Президії НАН України узгодженого з відділеннями НАН України
плану-графіку проведення оцінювання наукових установ НАН України в 2021
році та його оприлюднення на веб-порталі НАН України;

7.2. Інформаційне та технічне супроводження роботи ЕК, ПКНН та ПК
НАНУ при проведенні оцінювання наукових установ НАН України;
7.3. Разом з відповідними ПКНН та відділеннями НАН України своєчасне
формування ЕК згідно з оприлюдненим планом-графіком;
7.4. Дотримання вимог запобігання конфлікту інтересів при формуванні
ЕК відповідними ПКНН.
8.

Науковим

установам

НАН

України,

діяльність

яких

буде

оцінюватись у 2021 році, забезпечити:
8.1. В двотижневий термін подання до ООДНУ узгоджених з відповідними
відділеннями НАН України пропозицій щодо експертів з основних напрямів
їхньої діяльності для формування ЕК відповідними ПКНН з урахуванням п. 2.1.3
Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України;
8.2. Якісну підготовку та надання анкетних матеріалів до ООДНУ не
пізніше 40 днів до початку процедури оцінювання, сприяння всебічному
ознайомленню ЕК з роботою підрозділів установи при її відвідуванні;
8.3. Звітування з урахуванням результатів оцінювання та проведеної
перевірки аудиту на розширених засіданнях бюро відповідних відділень НАН
України при плановій перевірці наукової та науково-організаційної діяльності
установи за п’ятирічний період.
9.

Науково-організаційному відділу Президії НАН України спільно з

Офісом оцінювання діяльності наукових установ забезпечити внесення змін до
нормативних актів НАН України, які регулюють порядок розгляду результатів
планових перевірок наукової та науково-організаційної діяльності наукових

установ НАН України за п’ятирічний період, з метою його узгодження з
порядком розгляду результатів оцінювання діяльності наукових установ,
визначеним Методикою оцінювання ефективності діяльності наукових установ
НАН України.
10.

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України.

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України

А.Г.Загородній

В.о.головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

В.Л.Богданов

Затверджено
розпорядженням Президії НАН України
від 01.12.2020 р. № 601

Перелік наукових установ НАН України,
діяльність яких буде оцінюватись у 2021 році
(* - установи, що підлягають плановій перевірці наукової та науковоорганізаційної діяльності за п’ятирічний період)
№
з/п

Назва установи НАН України

Термін
перевірки

Відповідальні за проведення
оцінювання діяльності
наукових установ

1

2

3

4

ІІІ кв.
ІІІ кв.

Відділення математики
Відділення інформатики

ІV кв.

Відділення фізики і
астрономії
Відділення фізикотехнічних проблем
енергетики
Відділення загальної
біології
Відділення загальної
біології
Відділення загальної
біології
Відділення загальної
біології
Відділення загальної
біології
Відділення загальної
біології
Відділення історії,
філософії та права
Відділення літератури,
мови та
мистецтвознавства

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Інститут математики*
Інститут проблем штучного
інтелекту МОН України та НАН
України*
Інститут теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова*
Інститут вугільних
енерготехнологій*
Національний дендрологічний парк
«Софіївка»*
Луганський природний заповідник*

Український степовий природний
заповідник*
8. Державний дендрологічний парк
«Олександрія»*
9. Чорноморський біосферний
заповідник*
10. Дунайський біосферний заповідник*
7.

11. Національний історикоархеологічний заповідник «Ольвія»*
12. Інститут Івана Франка*

ІІ кв.

ІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
ІІ кв.
ІІ кв.

13. Науково-учбовий центр прикладної
інформатики

ІІ кв.

14. Центр досліджень інтелектуальної
власності та трансферу технологій

ІІ кв.

15. Відділення цільової підготовки
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
16. Центр оцінювання діяльності
наукових установ та розвитку
регіонів
17. Центр наукових досліджень та
викладання іноземних мов

ІІ кв.

18. Центр гуманітарної освіти

ІІ кв.

ІІ кв.

ІІ кв.

Секція фізико-технічних
і математичних наук
НАН України
Секція фізико-технічних
і математичних наук
НАН України
Секція фізико-технічних
і математичних наук
НАН України
Секція суспільних і
гуманітарних наук НАН
України
Секція суспільних і
гуманітарних наук НАН
України
Секція суспільних і
гуманітарних наук НАН
України

