
 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  93 

м.Київ                                                                                            «05» 02 2020 р. 

Про організацію проведення 

державної атестації наукових 

установ НАН України в 2020 році 

 

 

 Відповідно до п. 11 постанови Президії НАН України від 15.01.2020 № 8 

«Щодо подальшого розвитку нормативно-правового забезпечення наукової 

сфери та удосконалення структури управління в НАН України», враховуючи, 

що державна атестація наукових установ буде проводитися Міністерством 

освіти і науки України в 2020 році у два періоди – у І півріччі та  у ІІ півріччі: 

1. Відділенням НАН України та Науково-організаційному відділу Президії 

НАН України (для установ при Президії НАН України) за погодженням з 

керівниками наукових установ визначити установи, що проходитимуть 

державну атестацію у І півріччі і у ІІ півріччі 2020 р., та до 21.02.2020 

подати до Президії НАН України інформацію щодо розподілу установ у 

зазначені періоди. Врахувати при цьому: 

- що обов’язковій державній атестації в 2020 р. підлягають наукові установи 

НАН України, строк дії державної атестації яких завершується в січні 2021 р.; 

- специфічні умови діяльності окремих наукових установ і терміни дії 

свідоцтв про включення до Державного реєстру наукових установ, яким 

надається підтримка держави; 

- необхідність приблизно рівномірного розподілу наукових установ для 

проходження державної атестації у І півріччі та у ІІ півріччі 2020 р. 

Взяти до відома, що: 

- обов’язковій державній атестації також підлягають підприємства та 

організації НАН України, які відповідно до статті 1 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» належать до наукових установ; 

- державна атестація для новоутворених наукових установ проводиться не 

пізніше як через три роки після їх утворення. 

2. Науковим установам НАН України: 

2.1.  Відповідно до зазначеного в п. 1 цього розпорядження розподілу та 

строків, визначених МОН України (у І півріччі: строки заповнення і 

подання відповідно до 02.03.2020 та 13.03.2020, у ІІ півріччі: строки 
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будуть визначені МОН України пізніше), подавати до МОН України за 

підписом керівника наукової установи в паперовому і електронному 

вигляді: 

- заявку на проведення державної атестації (додаток 1 до Методики 

оцінювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

наукової установи, затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України від 17.09.2018 № 1008 (далі – Методика)); 

- інформаційні матеріали для проведення державної атестації 

наукової установи з відомостями про діяльність наукової установи 

(додатки 2–9 до Методики). Детальна інформація щодо заповнення 

та подачі матеріалів для державної атестації знаходиться на сайті 

МОН України за адресою 

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/derzhavna-atestaciya-naukovih-

ustanov; 

2.2.  Інформацію щодо результатів державної атестації в тижневий термін 

надавати до відповідного відділення НАН України (установам при 

Президії НАН України – до Сектору зведеного планування НОВ Президії 

НАН України). 

3. Науковим установам НАН України, що мають специфічні умови діяльності 

(музеї, дендропарки, заповідники, бібліотеки, науково-освітні установи, 

видавництва тощо), при підготовці матеріалів для проходження державної 

атестації відповідно до абзацу другого п. 5 Методики зазначити: 

 в заявці на проходження державної атестації – наявність специфічних 

умов діяльності та необхідність врахування специфічних показників; 

 в аналітичній записці – перелік специфічних показників. 

4. Відділенням НАН України та НОВ Президії НАН України здійснювати 

постійний моніторинг проходження науковими установами державної 

атестації та їх подальшого включення до Державного реєстру наукових 

установ, яким надається підтримка держави. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на головного 

ученого секретаря НАН України академіка НАН України В.Л. Богданова. 

 

                 Віце-президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                                  А.Г.Загородній 

   

       Головний учений секретар 
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