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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПРОВЕДЕННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ 

 

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ 
від 18 жовтня 2022 року № 10 

м. Київ 
 

Присутні члени експертної комісії1:  
Бітаєв В. А. (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), Камишин В. В. (онлайн), 
Кузнєцова Н. С. (онлайн), Никончук О. В. (онлайн), Таранов І. М. (онлайн), 
Ткаченко Н. М. (онлайн), Топузов О. М. (онлайн), Тронько М. Д. (онлайн) 
Хименко О. А. (онлайн). 

 
Відсутні члени експертної комісії: Константинов С. Ф. (відпустка), 
Шкуратов О. І. (лікарняний). 
 
Запрошені: 

від експертної групи ЕГ-01 – Калашнікова С. А. (онлайн); від експертної 
групи ЕГ-02 – Даниленко А. І. (онлайн); від експертної групи ЕГ-03 – 
Нецветов М. В. (онлайн); від експертної групи ЕГ-04 – 
Мельник С. М. (онлайн); від експертної групи ЕГ-05 – Рубан С. Ю. (онлайн); 
від експертної групи ЕГ-06 – Страфун С. С. (онлайн); 
Заболотна Н. І. (онлайн), Мельник С. М. (онлайн). 

 

Головував – Таранов І. М., заступник голови експертної комісії. 

 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання експертної комісії з 

проведення державної атестації наукових установ. 
(Таранов І. М.) 

 
Вирішили: 

Затвердити такий порядок денний та регламент роботи десятого засідання 
експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 18.10.2022 
року:  

Питання Регламент 

розгляду 

Про попередні загальні результати оцінювання експертними 

групами ефективності діяльності наукових установ 
до 5 хв. 

                                                            
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 16.05.2022 № 448-22) 
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Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових 

установ до класифікаційних груп за напрямом соціогуманітарних 

наук 

до 5 хв. 

Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових 

установ до класифікаційних груп за напрямом суспільних наук 
до 5 хв. 

Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових 

установ до класифікаційних груп за напрямом природничих наук 
до 5 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 7 хв. 

Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових 

установ до класифікаційних груп за напрямом медичних наук 
до 7 хв. 

Про графік проведення засідань експертних груп та експертної 

комісії навесні 2023 року 
до 5 хв. 

Результати голосування: 
"за"     – 15; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 

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

(Таранов І. М., Хименко О. А.) 
 
Вирішили: 

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

Результати голосування: 
"за"     – 15; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
 

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

(Таранов І. М., Калашнікова С. А.) 
Вирішили: 
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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.  

Державна науково-технічна 
бібліотека України Міністерства 
освіти і науки України (ДНТБ 
України) 

02736372 
вулиця 
Антоновича, 180, 
місто Київ, 03150 

3.15/3.51 ІІ 

2.  

Державний науковий центр 
захисту культурної спадщини 
від техногенних катастроф 
(ДНЦЗКСТК) 

31282967 
проспект 
Перемоги, 56, 
місто Київ, 03057 

2.48/2.75 ІІ 

3.  

Державна наукова установа 
«Книжкова палата України 
імені Івана Федорова» 
(Книжкова палата України) 

02473085 
проспект Юрія 
Гагаріна, 27, 
місто Київ, 02094 

1.43/2.87 ІІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 15; 
"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. 

(Таранов І. М., Даниленко А. І., Кузнєцова Н. С., Ткаченко Н. М.) 
 

Вирішили: 
Інформацію голови експертної групи ЕГ-02 з оцінювання ефективності 

діяльності наукових установ за науковим напрямом суспільних наук 
Даниленка А. І. 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 

Атестаційна 
оцінка 

Класифі-
каційна 
група 

1. 1
. 

Дніпропетровський науково-
дослідний інститут судових 
експертиз Міністерства юстиції 
України (ДніпроНДІСЕ) 

26238495 

вулиця 
Січеславська 
набережна, 17, 
місто Дніпро, 49000 

2.62/2.68 ІІ 

2. 2
. 

Львівський науково-дослідний 
інститут судових експертиз 
Міністерства юстиції України 

23272864 
вулиця 
Липинського, 54, 
місто Львів, 79024 

2.26/2.50 
ІІІ 
 

3.  
Науково-дослідний інститут 
соціальної політики 
Міністерства соціальної 

02973184 
вулиця Івана 
Франка, 15-Б, місто 
Київ, 01030 

1.72/1.92 ІІІ 
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політики України і 
Національної академії наук 
України (НДІ СП 
Мінсоцполітики і  НАН України) 

4.  

Науково-дослідний центр 
судової експертизи з питань 
інтелектуальної власності 
Міністерства юстиції України 

33499693 

вулиця 
М. Грушевського, 
28/2, н.п. № 43, 
місто Київ, 02021 

3.89/3.28 
 

ІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 15; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
 

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

(Таранов І. М., Нецветов М. В.) 
 
Вирішили: 

Інформацію голови експертної групи ЕГ-03 з оцінювання ефективності 
діяльності наукових установ за науковим напрямом природничих наук 
Нецветова М. В. 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.  

Науково-дослідна установа 
«Український науково-
дослідний інститут екологічних 
проблем» (УКРНДІЕП) 

01018083 

вулиця Бакуліна, 
6, місто Харків, 
61166 3.22/3.45 ІІ 

2.  

Державний гемологічний центр 
України (ДГЦУ) Міністерства 
фінансів України 21587162 

вулиця 
Дегтярівська, 38 – 
44, місто Київ, 
04119 

3.01/3.76 ІІ 

3.  

Державна установа 
Національний антарктичний 
науковий центр (ДУ НАНЦ) 21574751 

бульвар Тараса 
Шевченка, 16, 
місто Київ, 01601 

3.65/4.46 
 

І 

Результати голосування: 
"за"     – 15; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
6. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ до 
класифікаційних груп за напрямом інженерно-технічних наук. 

(Таранов І. М., Мельник С. М.) 
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Вирішили: 

Інформацію секретаря експертної групи ЕГ-04 з оцінювання ефективності 
діяльності наукових установ за науковим напрямом інженерно-технічних 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.  

Державне підприємство 
«Державне Київське 
конструкторське бюро 
«Луч» 

14308776 

вулиця 
Мельникова, 2, 
місто Київ, 04050 1.77/4.26 І 

2.  

Державне підприємство 
«Запорізьке машинобудівне 
конструкторське бюро 
«Прогрес» імені академіка 
О. Г. Івченка (ДП «Івченко-
Прогрес») 

14312921 

вулиця Іванова, 2, 
місто Запоріжжя, 
69068 

2.15/4.29 І 

3.  

Акціонерне товариство 
«Інститут титану» 

00201081 

проспект 
Соборний, 180, 
місто Запоріжжя, 
69035 

2.01/3.36 ІІ 

4.  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Науково-
сервісна фірма «Отава» 32977788 

вулиця 
Борщагівська, 
117/125, кв. 79, 
місто Київ, 03680 

2.94/3.12 ІІ 

5.  

Приватне акціонерне 
товариство «Український 
інститут із проектування і 
розвитку інформаційно-
комунікаційної 
інфраструктури 
«Діпрозв’язок» 

01168185 

вулиця 
Солом’янська, 3,  
місто Київ, 03110 

1.71/2.62 ІІІ 

6.  

Державне підприємство 
«Державний науково-
дослідний, проектно-
конструкторський і 
проектний інститут 
вугільної промисловості 
«УКРНДІПРОЕКТ» (ДП 
«Інститут 
«УКРНДІПРОЕКТ») 

00174125 

проспект 
Академіка 
Палладіна, 46/2, 
місто Київ, 03142 

2.42/2.54 ІІІ 

7.  

Державне підприємство 
«Дорожній науково-
технічний центр» 21476215 

вулиця 
Каунаська,3, 
місто Київ, 02155 1.57/1.95 ІІІ 

8.  

Державне підприємство 
«Державний науково-
дослідний інститут 
будівельних конструкцій» 

02495431 

вулиця Івана 
Клименка, 5/2, 
місто Київ, 03680 2.51/4.16 ІІ 
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9.  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Український інститут 
сталевих конструкцій 
імені В. М. Шимановського» 

36861591 

вулиця Віталія 
Шимановського, 
2/1, місто Київ, 
02660 

2.77/4.05 І 

10.  

Український державний 
науково-дослідний 
конструкторсько-
технологічний інститут 
еластомерних матеріалів і 
виробів 

00152135 

вулиця Бориса 
Кротова, 24а, 
місто Дніпро, 
49033 

1.76/2.50 ІІІ 

11.  

Державне підприємство 
Науково-дослідний інститут 
радіолокаційних систем 
«Квант-Радіолокація» 
Державного концерну 
«Укроборонпром» 

24577572 

вулиця Ділова,5, 
місто Київ 

2.28/3.60 ІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 15; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
 
7. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ до 
класифікаційних груп за напрямом аграрних та сільськогосподарських наук. 

(Таранов І. М., Рубан С. Ю.) 
 
Вирішили: 

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

Атестаційна 
оцінка 

Класифікац
ійна група 

1.  Дослідна станція тютюнництва 
Національного наукового 
центру «Інститут 
землеробства Національної 
академії аграрних наук 
України» (ДСТ ННЦ "ІЗ НААН") 

21378004 

вулиця 
Інтернаціональна,4, 
місто Умань, 
Черкаська область, 
20300 

3.30/2.99 ІІ 

2.  Дослідна станція «Маяк» 
Інституту овочівництва і 
баштанництва Національної 
академії аграрних наук 
України (ДС «Маяк» ІОБ 
НААН) 

32585608 

вулиця 
Незалежності, 39, 
село Крути, 
Ніжинський район, 
Чернігівська 
область, 16645 

2.07/2.33 ІІІ 

3.  Полтавська державна 
сільськогосподарська дослідна 
станція імені М. І. Вавилова 
Інституту свинарства і 

00729534 

вулиця Шведська, 
86, місто Полтава, 
36014 

1.97/2.64 ІІ 



7 
 

агропромислового 
виробництва Національної 
академії аграрних наук 
України (ПДСГДС ім. 
М. І. Вавилова ІС і АПВ НААН) 

4.  Інститут тваринництва 
Національної академії 
аграрних наук України 
(Інститут тваринництва НААН) 

00497199 

вулиця Тваринників, 
1-А, місто Харків, 
61026 3.40/3.81 І 

5.  Львівська дослідна станція 
Інституту рибного 
господарства Національної 
академії аграрних наук 
України (Львівська дослідна 
станція ІРГ НААН) 

05379820 

вулиця Львівська, 
11, смт. Великий 
Любінь, 
Городоцький район, 
Львівська область, 
81555 

2.11/3.05 ІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 15; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
 
8. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ до 
класифікаційних груп за напрямом медичних наук. 

(Таранов І. М., Страфун С. С.) 
 
Вирішили: 

Інформацію голови експертної групи ЕГ-06 з оцінювання ефективності 
діяльності наукових установ за науковим напрямом медичних наук Страфуна С. С. 
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 

Атестаційна 
оцінка 

Класифіка-
ційна група 

1.  Державна установа «Інститут 
проблем ендокринної 
патології ім. В. Я. 
Данилевського Національної 
академії медичних наук 
України» (ДУ «ІПЕП НАМН») 

02012131 

вулиця Алчевських, 
10, місто Харків, 
61002 

2.83/3.53 ІІ 

2.  Державна установа 
«Національний інститут 
фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф Г. Яновського 
Національної академії 
медичних наук України» 
(НІФП НАМНУ) 

02011964 

вулиця Миколи 
Амосова, 10, місто 
Київ, 03038 

3.32/3.83 І 

3.  Державний заклад 
«Український науково-
практичний центр екстреної 
медичної допомоги та 
медицини катастроф 

24932429 

вулиця 
Братиславська, 3, 
місто Київ, 02660 2.81/3.45 ІІ 
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Міністерства охорони 
здоров'я України» (ДЗ 
«УНПЦ ЕМД та МК МОЗ 
України») 

4.  Державна установа 
«Науково-практичний 
медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії 
Міністерства охорони 
здоров'я України» (ДУ 
«Центр дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України») 

26385055 

вулиця Юрія 
Іллєнка, 24, 
місто Київ, 04050 

2.66/3.50 ІІ 

5.  Державна установа 
«Національний науковий 
центр «Інститут кардіології, 
клінічної та регенеративної 
медицини 
імені академіка М. Д. Страже
ска Національної академії 
медичних наук України» (ДУ 
«Національний науковий 
центр 
ім. акад. М. Д. Стражеска 
НАМН України») 

44884985 

вулиця Святослава 
Хороброго, 5, 
місто Київ, 03151 

3.86/3.91 І 

6.  Державна установа «Інститут 
серця Міністерства охорони 
здоров'я України» 

38831595 
вулиця 
Братиславська, 5-А, 
місто Київ, 02166 

3.02/3.63 ІІ 

7.  Український науково-
практичний центр 
ендокринної хірургії, 
трансплантації ендокринних 
органів і тканин МОЗ України 

22863747 

Кловський узвіз, 
13-А, місто Київ, 
01021 3.00/3.41 ІІ 

8.  Державна установа «Інститут 
патології крові та 
трансфузійної  медицини 
Національної академії 
медичних наук України» 

02012088 

вулиця Генерала 
Чупринки, 45, місто 
Львів, 79044 3.23/3.68 ІІ 

Результати голосування: 

"за"     – 15; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
 

9. Про графік проведення засідань експертної комісії та експертних груп 
навесні 2023 року. 

(Таранов І. М., Хименко О.А., Кузнєцова Н. С., Камишин В. В.) 
 

Вирішили: 

Інформацію секретаря експертної комісії з проведення державної атестації 

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

інновацій директорату науки та інновацій Хименка О. А. про результати засідання 

взяти до відома. 
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Рекомендувати Міністерству освіти і науки: 

1) дотримуватися такого графіка роботи експертних груп та експертної 

комісії навесні 2023 року: 

   з 08.02.2023 - забезпечити доступ науковим установам до інформаційно-

аналітичної системи для подання відомостей; 

до 31.03.2023 - забезпечити приймання заявки та інформаційних 

матеріалів від наукових установ у паперовому вигляді; 

до 03.04.2023 - забезпечити доступ членів експертних груп до відповідних 

інформаційних матеріалів наукових установ в 

інформаційно-аналітичній системі; 

до 10.05.2023 - забезпечити подання членами експертних груп результатів 

оцінювання ефективності діяльності наукових установ; 

до 22.05.2023 - провести засідання експертних груп з оцінювання 

ефективності діяльності наукових установ; 

до 26.05.2023 - провести засідання експертної комісії за результатами 

роботи експертних груп; 

до 01.06.2023 - 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 18 жовтня 2022 року; 

3) поширювати узагальнені результати засідання експертної комісії  

18 жовтня 2022 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 18.10.2022 року 

Науковий напрям 

Кількість наукових установ, віднесених до 
класифікаційної групи 

Всього 

I II III IV  

соціогуманітарні науки  - 2 1 - 3 

суспільні науки  - 2 2 - 4 

природничі науки  1 2 - - 3 

інженерно-технічні науки  3 4 4 - 11 

аграрні та сільськогосподарські науки  1 3 1 - 5 

медичні науки  2 6 - - 8 

Разом 7 19 8 - 34 

Результати голосування: 
"за"     – 15; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 

 

Заступник голови експертної комісії   ______________ І. М. Таранов 

 

Секретар комісії      _______________ О. А. Хименко 


