
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПРОВЕДЕННЯ  

ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ 

 
ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ 
від 13 жовтня 2021 року № 08 

м. Київ 
(згідно з Протоколом № 08-ЕК/2021 від 13.10.2021) 

 
 

Присутні члени Експертної комісії1:  
Шкуратов О. І. (онлайн), Мозолевич Г. Я. (онлайн), Боровик О. В. (онлайн), 
Гундорова Т. І. (онлайн), Гупало А. Ю. (онлайн), Дубенчак О. О. (онлайн), 
Ємельянов В. О. (онлайн), Заришняк А. С. (онлайн), 
Константинов С. Ф. (онлайн), Кузнєцова Н. С. (онлайн), 
Орабіна Т. М. (онлайн), Ткаченко Н. М. (онлайн), Тронько М. Д. (онлайн), 
Хименко О. А. 
 
Відсутні члени Експертної комісії: 
Бітаєв В. А. (відпустка), Камишин В. В. (відрядження), Топузов О. М. (участь у 
заході) 
 
Запрошені: від експертної групи ЕГ-01 – Калашнікова С. А. (онлайн); від 
експертної групи ЕГ-02 – Сторонянська І. З. (онлайн); від експертної групи ЕГ-
04 – Беляєв О. Є. (онлайн); від експертної групи ЕГ-05 – Рубан С. Ю. (онлайн); 
від експертної групи ЕГ-06 – Мельник С. М. (онлайн); від експертної групи ЕГ-
07 – Васьківський М. І. (онлайн). 

 

 

Головував  – Шкуратов О. І., заступник Міністра з питань європейської 

інтеграції, голова Експертної комісії. 

 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Експертної комісії з 

проведення державної атестації наукових установ. 
(Шкуратов О. І.) 

 
Вирішили: 

Затвердити такий порядок денний та регламент роботи восьмого засідання 
Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 13.10.2021 
року:  

Питання 
Регламент 
розгляду 

                                                           
1 Склад Експертної комісії затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.03.2019 р. № 334 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2021 р. № 1068) 



Про попередні загальні результати оцінювання експертними групами 
ефективності діяльності наукових установ 

до 3 хв. 

Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 

до класифікаційних груп за напрямом соціогуманітарних наук  
до 05 хв. 

Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом суспільних наук  

до 05 хв. 

Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 

до класифікаційних груп за напрямом інженерно- технічних наук  
до 10 хв. 

Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 

до класифікаційних груп за напрямом аграрних та 

сільськогосподарських наук  

до 10 хв. 

Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 

до класифікаційних груп за напрямом медичних наук  
до 10 хв. 

Про визначення атестаційної оцінки та віднесення наукової установи 
до класифікаційної групи за напрямом військових наук  
 

до 05 хв. 

Про графік проведення засідань експертної комісії та експертних груп 
у 2022 році 

до 05 хв. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 

 
2. Про попередні загальні результати оцінювання експертними групами 
ефективності діяльності наукових установ. 

(Шкуратов О. І., Хименко О. А.) 

 
Вирішили: 

Інформацію секретаря експертної комісії з проведення державної атестації 
наукових установ, начальника управління із реалізації політик у сфері науки та 
інновацій Хименка О. А. про попередні загальні результати оцінювання 
експертними групами ефективності діяльності наукових установ узяти до відома. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 

 
3. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом соціогуманітарних наук. 

(Шкуратов О. І., Калашнікова С. А., Мозолевич Г. Я.) 
 
Вирішили: 

Інформацію голови експертної групи ЕГ-01 з оцінювання ефективності 
діяльності наукових установ за науковим напрямом соціогуманітарних наук 
Калашнікової С. А. узяти до відома. 

Визначити атестаційні оцінки та з урахуванням пункту 2 Розділу ІІІ 
Методики віднести наукові установи до класифікаційних груп згідно з таблицею. 

 
№ 
з/п 

Найменування установи  
та її підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифі-
каційна 
група 

1. 
Державний науково-дослідний 
інститут фізичної культури і 23376920 

Столичне шосе, 19, 
місто Київ, 03131 2.24/3.03 ІІ 



спорту Міністерства молоді та 
спорту України 

2. 

Український науково-дослідний 
інститут архівної справи та 
документознавства Державної 
архівної служб України 

22892594 

вулиця 
Солом'янська, 24, 
місто Київ, 03110 

2.18/3.46 ІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 14; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 

 
 
4. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом суспільних наук. 

(Шкуратов О. І., Сторонянська І. З.) 
 
Вирішили: 

Інформацію заступника голови експертної групи ЕГ-02 з оцінювання 
ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом суспільних 
наук Сторонянської І. З. узяти до відома. 

Визначити атестаційні оцінки та з урахуванням пункту 2 Розділу ІІІ 
Методики віднести наукові установи до класифікаційних груп згідно з таблицею. 
 

№ 

з/п 

Найменування установи  
та її підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифі-
каційна 
група 

1. 

Комунальна науково-дослідна 
установа "Науково-дослідний 
інститут соціально-економічного 
розвитку міста"  

33643377 

вулиця Героїв 
Севастополя, 37-А, 
місто Київ, 03061 

1.68/2.29 ІІІ 

2. 
Державна установа "Державний 
інститут сімейної та молодіжної 
політики" 

13684879 

вулиця Десятинна, 
14, місто Київ, 01001 2.09/3.10 ІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 14; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
 

5. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом інженерно-технічних наук. 

(Шкуратов О. І., Беляєв О. Є., Заришняк А. С.) 
 

Вирішили: 



Інформацію голови експертної групи ЕГ-04 з оцінювання ефективності 
діяльності наукових установ за науковим напрямом інженерно-технічних наук 
Беляєва О. Є. узяти до відома. 

Визначити атестаційні оцінки та з урахуванням пункту 2 Розділу ІІІ 
Методики віднести наукові установи до класифікаційних груп згідно з 
таблицями. 
 

№ 

з/п 

Найменування установи 
та її підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифіка-
ційна група 

1. 
Державна наукова 
установа "Київський 
академічний університет" 

19477816 

бульвар Академіка 
Вернадського, 36, 
місто Київ, 03142 

3.22/3.17 ІІ 

2. 

Інститут проблем 
реєстрації інформації 
Національної академії 
наук України 

03771755 

вулиця  Миколи Шпака, 
2, місто Київ, 03113 

3.88/4.38 І 

3. 

Державне підприємство 
Науково-дослідний 
технологічний інститут 
приладобудування 

14310589 

вулиця Катерининська, 
40/42, місто Харків, 

61010 
2.20/2.18 ІІІ 

6. 

Державне підприємство 
"Харківський науково-
дослідний інститут 
комплексної 
автоматизації" 

14072049 

провулок Кузнечний, 2, 
місто Харків, 61003 

1.51/1.87 ІІI 

7. 

Державний науково-
дослідний інститут 
хімічних продуктів 

14015318 

вулиця Садовий 
бульвар, 59, 
місто Шостка, Сумська 
область, 41100 

1.30/2.57 ІІІ 

8. 

Приватне мале 
підприємство – науково-
виробнича фірма 
"Продекологія" 

21081867 

вулиця Млинівська, 32, 
місто Рівне, 33024 

2.56/2.02 ІІІ 

9. 

Державне підприємство 
"Науково-дослідний та 
конструкторсько-
технологічний інститут 
міського господарства" 

03363588 

вулиця Митрополита 
Василя Липківського, 
35, місто Київ, 03035 1.72/2.74 ІІ 

10. 

Державна установа 
«Державний науково-
дослідний і проектний 
інститут основної хімії»  

00209740 

вулиця Мироносицька, 
25, місто Харків, 61002 

1.90/3.17 ІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 14; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 

 

№ 

з/п 

Найменування установи 
та її підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифіка-
ційна група 



4. 

Державне підприємство 
"Український інститут по 
проектуванню 
металургійних заводів" 

00188311 

вулиця Січеславська 
Набережна, 17,  
місто Дніпро, 49000 

1.63/4.00 ІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 13; 
"утримались"   – 1; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято більшістю голосів) 
 

№ 

з/п 

Найменування установи 
та її підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифіка-
ційна група 

5. 

Державне підприємство 
"Науково-дослідний 
інститут метрології 
вимірювальних і 
управляючих систем" 

04728690 

вулиця Кривоноса, 6, 
місто Львів, 79008 

1.40/3.45 ІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 13; 
"утримались"   – 1; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято більшістю голосів) 
 
 

6. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом аграрних та сільськогосподарських 
наук. 

(Шкуратов О. І., Рубан С. Ю., Заришняк А. С.) 
 
Вирішили: 

Інформацію голови експертної групи ЕГ-05 з оцінювання ефективності 
діяльності наукових установ за науковим напрямом аграрних та 
сільськогосподарських наук Рубана С. Ю. взяти до відома. 

Визначити атестаційні оцінки та з урахуванням пункту 2 Розділу ІІІ 
Методики віднести наукові установи до класифікаційних груп згідно з 
таблицями. 

 

№ 

з/п 

Найменування установи 
та її підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій
на оцінка 

Класифіка-
ційна група 

1. 

Верхняцька дослідно-
селекційна станція 
Інституту біоенергетичних 
культур і цукрових буряків 
Національної академії 
аграрних наук України 

00495817 

вулиця Шкільна, 1, смт. 
Верхнячка, 
Христинівський район, 
Черкаська область, 
20022 

2.73/2.56 ІІ 

2. 

Буковинська державна 
сільськогосподарська 
дослідна станція Інституту 
сільського господарства 
Карпатського регіону 

00729868 

вулиця Крижанівського 
Богдана, 21 - А, місто 
Чернівці, 58025 2.73/2.86 ІІ 



Національної академії 
аграрних наук України 

3. 

Устимівська дослідна 
станція рослинництва 
Інституту рослинництва 
ім. В. Я. Юр'єва 
Національної академії 
аграрних наук України 

00497012 

вулиця Академіка 
Вавилова, 15, 
село Устимівка, 
Глобинський район, 
Полтавська область, 
39074 

2.33/3.16 ІІ 

4. 

Дослідна станція помології 
імені Л. П. Симиренка 
Інституту садівництва 
Національної академії 
аграрних наук України 

00497331 

вулиця Симиренка, 9, 
село Мліїв, 
Городищенський 
район, Черкаська 
область, 19512 

1.32/1.84 ІІІ 

5. 

Бахмутська дослідна 
станція розсадництва 
Інституту садівництва 
Національної академії 
аграрних наук України 

26320110 

вулиця Шкільна, 7, 
селище Опитне, 
Бахмутський район, 
Донецька область, 
84571 

1.99/2.34 ІІІ 

7. 

Придністровська дослідна 
станція садівництва 
Інституту садівництва 
Національної академії 
аграрних наук України 

00494700 

вулиця Яблунівська, 1, 
село Годилів, 
Сторожинецький 
район, Чернівецька 
область, 59052 

1.50/2.94 ІІ 

8. 

Прилуцька дослідна станція 
Інституту садівництва 
Національної академії 
аграрних наук України 

00495214 

вулиця Вавілова, 16, 
місто Прилуки, 
Чернігівська область, 
17500 

1.55/2.77 ІІ 

9. 

Сумська дослідна станція 
садівництва Інституту 
садівництва Національної 
академії аграрних наук 
України 

26265184 

вулиця Центральна, 
1 – А, село Малий 
Самбір, Конотопський 
район, Сумська 
область, 41663 

2.04/2.70 ІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 14; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 

№ 

з/п 

Найменування установи та її 
підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій
-на оцінка 

Класифіка-
ційна група 

6. 

Подільська дослідна станція 
садівництва Інституту 
садівництва Національної 
академії аграрних наук 
України 

26339316 

вулиця Наукова, 1, 
село Медвеже Вушко, 
Вінницький район, 
Вінницька область, 
23226 

1.95/2.6 ІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 12; 
"утримались"   – 2; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято більшістю голосів) 
 
 



7. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 

до класифікаційних груп за напрямом медичних наук. 
(Шкуратов О. І., Мельник С. М.) 

 
Вирішили: 

Інформацію  секретаря експертної групи ЕГ-06 з оцінювання ефективності 
діяльності наукових установ за науковим напрямом медичних наук 
Мельник С. М. узяти до відома. 

Визначити атестаційні оцінки та з урахуванням пункту 2 Розділу ІІІ 
Методики віднести наукові установи до класифікаційних груп згідно з таблицею. 
 

№ 

з/п 

Найменування установи та 
її підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифіка-
ційна група 

1. Державна установа 
"Науково-практичний 
медичний центр 
"Реабілітація" Міністерства 
охорони здоров’я України" 

02011835 

вулиця 
Великокам’яна, 
10, місто Ужгород, 
Закарпатська 
область, 88000 

2.85/2.85 ІІ 

2. Державна установа "Інститут 
генетичної та регенеративної 
медицини Національної 
академії медичних наук 
України" 

35310861 

вулиця 
Вишгородська, 67, 
місто Київ, 04114 3.14/3.59 ІІ 

3. Координаційний центр 
трансплантації органів, 
тканин і клітин Міністерства 
охорони здоров’я України 

22872427 

вулиця 
Грушевського, 7, 
місто Київ, 01021 

2.02/1.73 ІІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 14; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
 

8. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 

до класифікаційних груп за напрямом військових наук. 
(Шкуратов О. І., Васьківський М. І.) 

 
Вирішили: 

Інформацію голови експертної групи ЕГ-07 з оцінювання ефективності 
діяльності наукових установ за науковим напрямом військових наук 
Васьківського М. І. узяти до відома. 

Визначити атестаційні оцінки та з урахуванням пункту 2 Розділу ІІІ 
Методики віднести наукову установу до класифікаційної групи згідно з 
таблицею. 
 

№ 

з/п 

Найменування установи та її 
підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій
-на оцінка 

Класифіка-
ційна група 



1. 
Науково-дослідний центр 
гуманітарних проблем 
Збройних Сил України 

24291232 
вулиця Народного 
ополчення, 5-А,  
місто Київ, 03151 

2.11/2.95 ІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 14; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
 

9. Про графік проведення засідань експертної комісії та експертних груп 
у 2022 році. 

(Шкуратов О. І., Хименко О.А.) 
 

Вирішили: 

Інформацію секретаря експертної комісії з проведення державної атестації 

наукових установ, начальника управління із реалізації політик у сфері науки та 

інновацій Хименка О. А. про результати засідання взяти до відома. 

Рекомендувати Міністерству освіти і науки: 

1) дотримуватися такого графіка роботи експертних груп та Експертної 

комісії у 2022 році: 

з 08.02.2022 - забезпечити доступ науковим установам до 

інформаційно-аналітичної системи для подання 

відомостей; 

до 31.03.2022 - забезпечити приймання заявки та інформаційних 

матеріалів від наукових установ у паперовому вигляді; 

до 01.04.2022 - забезпечити доступ членів експертних груп до 

відповідних інформаційних матеріалів наукових установ 

в інформаційно-аналітичній системі; 

до 09.05.2022 - забезпечити подання членами експертних груп 

результатів оцінювання ефективності діяльності 

наукових установ; 

до 19.05.2022 - провести засідання експертних груп з оцінювання 

ефективності діяльності наукових установ; 

до 26.05.2022 - провести засідання експертної комісії за результатами 

роботи експертних груп; 

до 03.06.2022 - затвердити наказом МОН результати державної атестації 

наукових установ; 

2) оприлюднити зведену таблицю результатів державної атестації наукових 

установ згідно з висновками про результат державної атестації наукової установи за 

результатами засідання Експертної комісії 13 жовтня 2021 року; 

3) поширювати узагальнені результати засідання Експертної комісії  

13 жовтня 2021 року у вигляді таблиці:  

Кількісний розподіл за науковими напрямами та класифікаційними групами наукових 
установ, які пройшли державну атестацію, за результатами засідання  

Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 13.10.2021 року 



Науковий напрям 

Кількість наукових установ, 
віднесених до класифікаційної групи Всього 

I II III IV 

соціогуманітарних наук - 2 - - 2 

суспільних наук - 1 1 - 2 

інженерно-технічних наук 1 5 4 - 10 

аграрних та сільськогосподарських наук - 7 2 - 9 

медичних наук - 2 1 - 3 

військових наук - 1 - - 1 

Разом 1 18 8 - 27 

Результати голосування: 
"за"     – 14; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 

 

Голова експертної комісії     _______________ О. І. Шкуратов 

 

Секретар комісії      _______________ О. А. Хименко 


