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Про атестацію наукових працівників  

у наукових установах НАН України 

 

 

 

 

На виконання ст.29 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» постановою Кабінету Міністрів України                             

від 03.04.2019 № 285 внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.08.1999 № 1475 та викладено в новій редакції Положення 

про атестацію наукових працівників (далі – Положення). 

Відповідно до нової редакції Положення, крім наукових 

працівників, які обіймають посади, зазначені у статті 31 Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» та у переліку 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», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України            

від 04.03.2004 № 257, атестації також підлягають: 

– особи, які мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю 

відповідно до групи спеціальностей за галузями наук, за якою 

присуджено науковий ступінь; 

– особи, які працюють за професіями, визначеними у розділі 2 

(Професіонали) Національного класифікатора України ДК 003:2010 

«Класифікатор професій», в наукових підрозділах наукових установ, за 

умови, що вони займаються та/або є організаторами наукової і науково-

технічної діяльності, з урахуванням Порядку виплати надбавки за стаж 

наукової роботи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 14.04.2004 № 494. 
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Зазнав змін і перелік наукових працівників, які не підлягають 

атестації, до якого згідно з пунктом 5 Положення віднесено наукових 

працівників, які: 

– направлені на наукове стажування або у наукове відрядження, 

пов’язане з довготривалою науковою експедицією;  

– відповідно до статті 12 Закону України «Про професійний 

розвиток працівників» віднесені до категорії працівників, які не 

підлягають атестації; 

– перебувають у відпустці відповідно до статті 179 Кодексу 

законів про працю України (відпустки у звʼязку з вагітністю, пологами і 

для догляду за дитиною);  

– проходять військову службу за призовом під час мобілізації або 

прийняті на військову службу за контрактом, під час дії особливого 

періоду на строк до його закінчення;  

– під час проходження військової служби отримали поранення 

(інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних 

закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми. 

Зазначені працівники проходять атестацію не раніше ніж через рік 

після закінчення періоду, під час якого вони не підлягали атестації, або 

можуть проходити атестацію за власною ініціативою. 

В новій редакції Положення до переліку наукових працівників,        

які не підлягають атестації, не включено дійсних членів (академіків) і 

членів-кореспондентів, а також наукових працівників, призначених                

на посаду установами або організаціями вищого рівня. Водночас                   

статтею 12 Закону України «Про професійний розвиток працівників» 

передбачено можливість науковим установам в своїх колективних 

договорах визначати категорії працівників, які не підлягають атестації. 

Щодо керівників наукових установ, то відповідно до Положення вони 

вважаються такими, що пройшли атестацію, після обрання та 

призначення їх на посаду. 

Згідно з Положенням до повноважень вченої (науково-технічної) 

ради наукової установи належить: погодження складу атестаційних 

комісій, встановлення періодичності атестації для кожної посади 

наукових працівників (3, 4 або 5 років) та затвердження її  результатів,              

а також розроблення і затвердження для кожної наукової посади 

атестаційної форми.  

Крім того, встановлені нові вимоги до формування складу 

атестаційної комісії, до якої залучаються наукові працівники наукової 

установи, серед яких не менше третини не обіймають керівних посад 

(зокрема, не є керівниками структурних підрозділів наукової установи), 

уповноважений представник колективу наукових працівників                          

(за наявності), який обирається таємним голосуванням на зборах 

наукових працівників наукової установи, та представник виборного 
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органу первинної профспілкової організації (за наявності). При цьому 

склад атестаційної комісії формується з урахуванням необхідності 

виключення конфлікту інтересів, який міг би вплинути на рішення 

атестаційної комісії. 

Атестаційна комісія проводить оцінювання роботи наукового 

працівника та ухвалює рішення про результати його атестації на основі 

інформації, включеної до атестаційної справи, яка формується 

працівниками кадрової служби на кожного наукового працівника та має 

містити документи, визначені пунктом 14 Положення.  

Також Положенням передбачено, що рішення атестаційної комісії 

має бути повідомлене науковому працівникові і керівнику наукової 

установи у письмовій формі протягом трьох робочих днів після його 

прийняття та протягом тижня подане вченій раді наукової установи на 

затвердження. У разі незатвердження вченою радою наукової установи 

рішення атестаційної комісії протягом одного місяця від дня його 

подання таке рішення вважається затвердженим за вмовчанням. 

Президія НАН України постановляє: 

1. Положення про атестацію наукових працівників, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.1999 № 1475,                             

у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 285 

(далі – Положення), взяти до керівництва та виконання (додається). 

2. Керівникам наукових установ НАН України здійснити 

відповідні організаційні заходи з підготовки та проведення атестації 

наукових працівників згідно з Положенням. 

Інформацію про підсумки атестації подавати до Відділу наукових 

і керівних кадрів НАН України до 5 січня року, наступного після року 

проведення атестації певної категорії працівників. 

3. 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. 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на головного 

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

 

 

                      Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                  Б.Є.Патон 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                            В.Л.Богданов 


