
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОС Т А НОВ А  
. 
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м. Київ 

 

№.    102    . 

 

 

Про відтермінування проведення  

оцінювання ефективності діяльності  

наукових установ НАН України  

 

 

 

Постановою Президії НАН України від 22.12.2021 № 417 «Про 

оцінювання діяльності наукових установ НАН України» було 

затверджено перспективний план оцінювання ефективності діяльності 

наукових установ НАН України на 2022–2026 роки. Згідно із зазначеним 

планом в поточному році передбачалось проведення оцінювання                           

38 наукових установ Академії та їхніх підрозділів, розташованих у різних 

регіонах країни. Розпочато організацію оцінювання цих установ, зокрема 

погоджено його план-графік, для окремих  установ сформовано експертні 

комісії. 

Тим часом у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації 

проти України та введенням із 24 лютого 2022 року Указом Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні воєнного стану стає 

неможливим проведення оцінювання ефективності діяльності наукових 

установ НАН України відповідно до згаданого плану. 

Враховуючи зазначене, Президія НАН України постановляє: 

1. Відтермінувати на час дії в Україні воєнного стану 

оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України й 

призупинити проведення підготовчих заходів з такого оцінювання. 

2. Науково-організаційному відділу Президії НАН України 

спільно з Державною установою «Центр оцінювання діяльності наукових 

установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України НАН 

України»: 

2.1. У двотижневий строк після припинення або скасування 

воєнного стану в Україні внести на розгляд Президії НАН України 

скоригований перспективний план оцінювання ефективності діяльності 

наукових установ НАН України на 2022–2026 роки, затверджений 

постановою Президії НАН України від 22.12.2021 № 417 «Про 

оцінювання діяльності наукових установ НАН України». 
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2.2.  У місячний строк внести на затвердження Президії НАН 

України оновлену редакцію Методики оцінювання ефективності 

діяльності наукових установ НАН України. При підготовці оновленої 

редакції забезпечити додаткове скорочення обсягу матеріалів, які мають 

готувати установи для такого оцінювання, максимальне уникнення 

необґрунтованого дублювання матеріалів, які готуються для оцінювання, 

з тими, що готуються для проведення державної атестації наукових 

установ. 

2.3. У місячний строк спільно із секціями та відділеннями НАН 

України підготувати на затвердження Президії НАН України оновлені 

склади постійних комісій за науковими напрямами секцій НАН України 

(в разі потреби) та Постійної комісії з оцінювання ефективності 

діяльності установ  НАН України, передбачивши суттєву ротацію 

персонального складу цих комісій.  

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на 

в.о.головного вченого секретаря НАН України академіка НАН України 

В.Л.Богданова. 

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                             Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 
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