
 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 551  
м.Київ                                                                                            «16» 10 2019 р. 

 

Про проведення чергової атестації 

наукових працівників установ НАН України 

 

 

Відповідно до пункту 3 частини 4 статті 6 і частини 1 статті 29 Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та, керуючись 

Положенням про атестацію наукових працівників, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.08.1999 №1475 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 №285) (далі Положення): 

1.Провести у 2020 році чергову атестацію наукових працівників наукових 

установ НАН України. 

2.Керівникам наукових установ НАН України: 

2.1.Здійснити відповідні організаційні заходи з підготовки та проведення 

атестації згідно з чинним законодавством. 

2.2.При визначенні кола осіб, які підлягають атестації: 

2.2.1. Керуватися: 

– переліком посад наукових працівників, зазначених у статті 31 Закону 

України “Про наукову і науково-технічну діяльність”; 

–  переліком посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, 

організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає 

право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на 

пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну 

діяльність”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

04.03.2004 № 257 (зі змінами); 

– переліком осіб, які працюють за професіями, визначеними у розділі 2 

(Професіонали) Національного класифікатора України ДК 003:2010 

“Класифікатор професій”, у наукових підрозділах наукових установ, за умови, 

що вони займаються та/або є організаторами наукової і науково-технічної 
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діяльності, з урахуванням Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. № 494. 

2.2.2. Врахувати, що: 

— до наукових працівників належать також особи, які не обіймають 

наукові посади, проте мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю 

відповідно до групи спеціальностей за галузями наук, за якою присуджено 

науковий ступінь; 

— атестації підлягають дійсні члени (академіки) НАН України і члени-

кореспонденти НАН України, у разі відсутності цієї категорії працівників, як 

таких, що не підлягають атестації, у колективному договорі. 

2.3. При визначенні категорій працівників, які не підлягають атестації, 

керуватися пунктом 5 Положення. 

2.4. Взяти до відома, що керівник наукової установи вважається таким, 

що пройшов атестацію, після обрання та призначення його на посаду. 

 2.5. При формуванні складу атестаційної комісії, який погоджується із 

вченою (науково-технічною) радою установи, залучати наукових працівників 

установи, серед яких не менше третини не обіймають керівні посади (зокрема, 

не є керівниками структурних підрозділів наукової установи), уповноваженого 

представника колективу наукових працівників (за наявності), який обирається 

таємним голосуванням на зборах наукових працівників наукової установи, та 

представника виборного органу первинної профспілкової організації (за 

наявності).  

2.6. Врахувати, що керівник наукової установи особисто здійснює 

атестацію членів атестаційних комісій та працівників, що працюють за 

професіями, визначеними у розділі 1 (Керівники) Національного класифікатора 

України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, що передує атестації інших 

наукових працівників наукової установи,  і її результати затверджуються 

вченою радою установи.   

2.7. При підготовці висновків атестаційною комісією щодо кожного 

атестованого працівника керуватися статтею 13 Закону України “Про 

професійний розвиток працівників”. 

2.8. Інформацію про підсумки чергової атестації подати до Президії НАН 

України у річному звіті за 2020 рік.  

3. Вченим (науково-технічним) радам наукових установ НАН України, у 

разі необхідності встановити періодичність атестації для кожної категорії посад 

наукових працівників, відповідно, через три, чотири або п’ять років. 
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4.  Відділу наукових і керівних кадрів НАН України та Відділу науково-

правового забезпечення діяльності НАН України надавати установам НАН 

України необхідну методичну та правову допомогу при проведенні атестації 

наукових працівників. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на головного 

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

 

 

 

 

 

 

                 Віце-президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                 А.Г.Загородній 

   

 

 

 

       Головний учений секретар 

   Національної академії наук  України                            

           академік НАН України                               В.Л.Богданов         
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