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Про результати оцінювання
та державної атестації
наукових установ НАН України
З метою підвищення ефективності діяльності установ та їхніх
структурних підрозділів, контролю за станом кадрового, фінансового,
матеріально-технічного забезпечення, оцінювання результативності
наукової діяльності протягом 2016–2020 років проведено оцінювання
діяльності наукових установ НАН України. Таке оцінювання
здійснювалося за Методикою оцінювання ефективності діяльності
наукових установ, розробленою з урахуванням європейського досвіду
оцінювання наукової діяльності та затвердженою постановою Президії
НАН України від 15.03.2017 № 75 зі змінами, внесеними постановою
Президії НАН України від 11.07.2018 № 241 (далі – оцінювання). Всього
протягом зазначеного періоду проведено оцінювання 150 наукових
установ НАН України, з них категорію «А» отримали 119 установ (79%),
категорію «Б» – 30 установ (20%), категорію «В» – 1 установа.
У 2020 році 176 наукових установ НАН України відповідно
до статті 11 Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» пройшли чергову державну атестацію, яку здійснювало
Міністерство освіти і науки України, а Президія НАН України
забезпечувала її організаційно-методичне супроводження. Державна
атестація вперше проходила за новим порядком, визначеним
постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 540 «Про
затвердження Порядку проведення державної атестації наукових
установ».
За результатами державної атестації, затвердженими наказами
Міністерства освіти і науки України від 17.06.2020 № 817 та
від 04.12.2020 № 1528, 103 установи Академії (майже 59%) віднесені до
першої класифікаційної групи, 70 установ (майже 40%) – до другої
класифікаційної групи. 3 установи НАН України з низькими
атестаційними оцінками – Український степовий природний заповідник,
Луганський природний заповідник та Центр практичної інформатики –
потрапили до третьої класифікаційної групи.
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Загалом результати оцінювання ефективності діяльності
у 110 наукових установ Академії (73 %) збіглися з атестаційними
оцінками Експертної комісії з проведення державної атестації наукових
установ.
Президія Національної академії наук України постановляє:
1.
Взяти до відома та використання в роботі результати
державної атестації наукових установ НАН України в 2020 році
та оцінювання ефективності їхньої діяльності у 2016–2020 роках
(додаються).
2.
Відділенням НАН України:
2.1. Відповідно до постанови Президії НАН України
від 09.12.2020 № 277 «Про основні принципи розподілу бюджетного
фінансування між установами НАН України» враховувати при розподілі
базового бюджетного фінансування між відповідними установами
на 2021 та подальші роки результати оцінювання ефективності
діяльності установ й результати державної атестації наукових установ.
2.2. До 01.02.2021 подати Президії НАН України пропозиції
щодо оптимізації мережі наукових установ НАН України з урахуванням
результатів їх оцінювання та державної атестації, а також щодо
реорганізації окремих підприємств дослідно-виробничої бази.
3.
Керівникам наукових установ НАН України:
3.1. Провести аналіз структури установи з урахуванням
результатів оцінювання її підрозділів та за необхідності провести
оптимізацію протягом 2021 року.
3.2. Забезпечити своєчасне подання документів для включення
установи до Державного реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави, й поінформувати про це включення відповідне
відділення НАН України.
4.
Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
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