
Звіт
про повторне відстеження результативності 

наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 № 1008 
«Деякі питання державної атестації наукових установ», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 року 
за № 1504/32956,1505/32957,1506/32958

1. Вид та назва документа
Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 № 1008 «Деякі 

питання державної атестації наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28 грудня 2018 року за № 1504/32956, 1505/32957, 1506/32958.

2. Виконавець заходів з відстеження
Міністерство освіти і науки України.

3. Цілі прийняття акта
Основною ціллю є визначення процедури організації і проведення 

оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності наукових установ відповідно до методики, єдиної для всіх наукових 
установ незалежно від підпорядкування та форми власності; затвердження 
форми заявки на проведення державної атестації і форм інформаційних 
матеріалів, які наукові установи подають для проведення державної атестації; 
визначення порядків формування та діяльності експертних груп та експертної 
комісії, засад експертного оцінювання ефективності діяльності наукових 
установ; порядку визначення атестаційної оцінки наукової установи та порядку 
віднесення наукової установи до відповідної класифікаційної групи; 
забезпечення процедури незалежного, прозорого та об’єктивного оцінювання 
ефективності діяльності наукових установ, приведення базового бюджетного 
фінансування державних наукових установ у відповідність до результатів 
державної атестації.

4. Строк виконання заходів з відстеження
Грудень 2020 року.

5. Тип відстеження
Повторне відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження
Проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного 

акта здійснювалося на підставі аналізу узагальненої інформації щодо кількості 
наукових установ, що пройшли державну атестацію.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 
результативність, а також способи одержання даних

Повторне відстеження результативності регуляторного акта 
здійснювалося шляхом аналізу результатів державної атестації наукових 
установ, проведеної за методикою, у 2020 році. Цільова група: наукові установи



державної, комунальної форм власності, а також наукові установи, у статутних 
капіталах яких є частка, що належить державі, наукові установи інших форм 
власності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Результативність акта можна оцінити за такими показниками: 
кількість наукових установ будь-якої форми власності та 

підпорядкування, що пройшли державну атестацію;
віднесення наукових установ до відповідних класифікаційних груп за 

результатами оцінювання ефективності їх наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності.

Дія регуляторного акта охопила 225 наукових установ, які пройшли у 2020 
році державну атестацію за єдиною методикою оцінювання ефективності 
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, та відповідно до 
атестаційних оцінок були віднесені до відповідних класифікаційних груп.

Віднесення наукових установ до класифікаційних груп 
за результатами державної атестації, проведеної 20.05.2020 року
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Н ауковий напрям
Кількість наукових установ, в іднесених до 

класиф ікац ійної групи Всього

1 II III IV
наук 1 6 - 7

суспільних наук 6 2 - 8
природничих наук 11 3 - - 14
інженерно-технічних наук 18 15 2 - 35
аграрних та сільськогосподарських наук 2 1 - з
медичних наук 4 б ........ ~........ . * 10
військових наук - 2 2

Разом 40 36 3 79

Віднесення наукових установ до класифікаційних груп 
за результатами державної атестації, проведеної 19.11.2020 року

Науковий напрям

соціогуманітарних наук 
суспільних наук 
природничих наук 
інженерно-технічних наук 
аграрних та
сільськогосподарських наук 
медичних наук

Кількість наукових установ, 
віднесених до класифікаційної 

групи Всього
І II III IV

12 6 - 18
6 8 14

21 17 2 - 40
29 23 1 - 53

0 8 4 - 12

3 4
— — ..... .......................-.....
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військових наук 1 - 1 - 2
Разом 72 65 8 - 146

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

На підставі результатів повторного відстеження результативності наказу 
Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 № 1008 «Деякі питання 
державної атестації наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2018 року за № 1504/32956, 1505/32957, 1506/32958 
забезпечено виконання Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» (далі -  Закон), Порядку проведення державної атестації наукових 
установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 
2017 р. № 540 в аспекті забезпечення процедури організації і проведення 
оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності наукових установ відповідно до методики, загальної для всіх 
наукових установ незалежно від підпорядкування та форми власності; 
затвердження форми заявки на проведення державної атестації і форм 
інформаційних матеріалів, які наукові установи подають для проведення 
державної атестації; визначення порядків формування та діяльності експертних 
груп та експертної комісії, засад експертного оцінювання ефективності 
діяльності наукових установ; порядку визначення атестаційної оцінки наукової 
установи та порядку віднесення наукової установи до відповідної 
класифікаційної групи; забезпечення процедури незалежного, прозорого та 
об’єктивного оцінювання ефективності діяльності наукових установ, 
приведення базового бюджетного фінансування державних наукових установ у 
відповідність до результатів державної атестації.

Ступінь досягнення визначених цілей є належним. Регуляторний акт 
відповідає принципам державної регуляторної політики.

Оцінка результатів та ступеня досягнення визначених цілей 
відбуватиметься у рамках періодичного відстеження, яке відповідно до 
законодавства здійснюватиметься в залежності від періодичності проведення 
державної атестації наукових установ, що визначається Законом, відповідно до 
частини першої статті 11 якого для наукових установ державної, комунальної 
форм власності, а також наукових установ, у статутних капіталах яких є частка, 
що належить державі, державна атестація проводиться в обов’язковому порядку 
не менше одного разу на п’ять років, для новоутворених -  не пізніш як через три 
роки після утворення. Для наукових установ інших форм власності державна 
атестація може бути проведена за ініціативою таких установ.

Т.в.о. Міністра освіти і науки України


