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1. Керівництво для фахівців Інституту з підготовки до державної атестації 

установи у 2025 р. (далі – Керівництво) закріплює рекомендації та вказівки для 

наукових працівників Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових 

наук України (далі – Інститут, установа), визначає показники їх наукової 

роботи з метою успішного проходження установою державної атестації у 2025 

р.  

2. Керівництво розроблене згідно з положеннями постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення державної атестації 

наукових установ» від 19 липня 2017 р. № 5401 та наказу Міністерства освіти і 

науки України «Деякі питання державної атестації наукових установ» від 

17.09.2018 р. № 10082. 

3. Державна атестація Інституту, яку установа проходитиме у 2025-му 

році, охоплюватиме показники роботи за 2022-й, 2023-й та 2024-й роки.  

Оцінювання ефективності діяльності Установи здійснюється за 

класифікаційною оцінкою (об’єктивна оцінка, що обчислюється в балах самою 

установою) та рейтинговою (експертною) оцінкою (оцінка експертів за 

результатами аналізу підготовлених установою атестаційних форм). 

 

4. Для отримання належних показників за класифікаційною та 

рейтинговою оцінками науковим працівникам Інституту рекомендовано:  

 дотримуватися показників, закріплених у щорічних 

розпорядженнях директора про мінімальні показники роботи; 

                                                             
1 Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ: 

постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-2017-%D0%BF#Text. 
2 Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ: наказ 

Міністерства освіти і науки України від 19 липня 2017 р. № 540. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1504-18#Text. 
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 публікувати статті у наукових виданнях, включених до Переліку 

наукових фахових видань України3 або у ЗАКОРДОННИХ наукових 

журналах, що індексуються у наукометричних базах «Web of Science Core 

Collection» чи «Scopus».  

Примітки.  

1. НЕ ЗАРАХОВУЄТЬСЯ ДО АТЕСТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ 

публікація статей у виданнях, що не входять до Переліку наукових фахових 

видань України.  

2. Публікація статей у вітчизняних виданнях, що індексуються у 

наукометричних базах «Web of Science Core Collection» чи «Scopus», 

зараховуються до атестаційних показників як статті, що входять до Переліку 

наукових фахових видань України.  

 враховувати, що якщо статтю / тези написано у співавторстві з 

іншими науковцями Інституту, то така публікація зараховується ЛИШЕ 

ПЕРШОМУ СПІВАВТОРУ; 

 активно об’єднуватися у творчі колективи та подавати заявки від 

Інституту на грантові конкурси Національного фонду досліджень України, 

брати участь в інших фінансованих грантових конкурсах та проєктах (до 

атестаційних показників зараховується обсяг конкурсного фінансування грантів 

та проєктів лише у 2024 р.); 

 молодим вченим – здійснювати моніторинг конкурсів на державні 

гранти і премії для молодих вчених, аспірантів і докторантів та брати в них 

участь; 

 співробітникам Інституту за основним місцем роботи – при 

надходженні відповідних пропозицій вступати до редколегій наукових видань, 

які індексуються у наукометричних базах «Web of Science Core Collection» чи 

«Scopus». 

                                                             
3 Актуальний перелік фахових видань розміщений на сайті Міністерства освіти і 

науки України за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-

kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya.  

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
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Також фахівцям Інституту рекомендовано взяти до уваги, що для 

рейтингової (експертної) оцінки установи враховуються в тому числі й 

такі показники:  

 кількість монографій, підручників, виданих за кордоном, 

співавторами яких є працівники наукової установи; 

 тези доповідей на міжнародних науково-практичних заходах, що 

відбулися за кордоном, одиниць; 

 питома вага публікацій у вітчизняних і закордонних наукових 

журналах, опублікованих науковими працівниками наукової установи спільно 

із зарубіжними авторами (у відсотках від загальної кількості опублікованих 

статей); 

 кількість проектів, що виконувалися за міжнародними рамковими 

програмами Європейського Союзу з досліджень та інновацій; 

 кількість проектів у межах двосторонніх, багатосторонніх конкурсів 

з міжнародними партнерами; 

 кількість міжнародних науково-практичних семінарів, конференцій, 

інших заходів, організованих науковою установою; 

 кількість наукових працівників, які виїжджали за межі України з 

метою стажування, навчання, підвищення кваліфікації, викладацької роботи та 

проведення спільних наукових досліджень на строк від трьох місяців до двох 

років; 

 кількість поданих заявок на реєстрацію та одержаних рішень про 

реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності (зокрема, винаходів, 

корисних моделей, комп’ютерних програм, баз даних, наукових творів тощо); 

одержаних охоронних документів; укладених договорів щодо розпоряджання 

майновими правами об’єктів права інтелектуальної власності, ліцензійних 

договорів на їх використання в Україні та за кордоном; 

 кількість впроваджених об’єктів інтелектуальної власності. 
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5. Керівникам структурних підрозділів рекомендовано: 

 системно здійснювати контроль за дотриманням співробітниками 

показників, закріплених у щорічних розпорядженнях директора про мінімальні 

показники роботи; 

 забезпечити щорічну підготовку у своїх підрозділах щонайменше 

5 одиниць наукової продукції із такого переліку: монографії (у т.ч. підрозділи 

різних колективних монографій4), енциклопедії, словники та підручники (окрім 

навчальних посібників), збірники наукових праць, збірники документів 

і матеріалів, наукові довідники або покажчики тощо, видані як в Україні, так і 

за кордоном. 

 

                                                             
4 Опублікування кількома співробітниками підрозділів в одній і тій же колективній 

монографії такий продукт зараховується лише один раз. 


