
Додаток  

до рішення Вченої ради  

Національної академії 

від 27 вересня 2018 року № 262/8-2 

 

ПОРЯДОК  

організації та проведення наукової роботи в Національній  

академії державного управління при Президентові України 

 

I. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає загальні засади наукової роботи в 

Національній академії державного управління при Президентові України 

(далі – Національна академія), порядок її планування, організації, 

координації, проведення та контролю; вимоги до фінансового, матеріально-

технічного та кадрового забезпечення наукових досліджень; форми 

заохочення, а також відповідальність суб'єктів наукової діяльності за 

дотримання визначених цим Порядком норм.  

1.2. Порядок розроблено з урахуванням: 

Конституції України; 

законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про 

наукову і науково-технічну експертизу»;  

Указу Президента України від 21 вересня 2001 року № 850 «Питання 

Національної академії державного управління при Президентові України»;  

постанов Кабінету Міністрів України: від 20 липня 1996 року № 830 

«Про затвердження Типового положення з планування, обліку і 

калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт», від 11 січня 2018 року «Про затвердження Порядку 

формування тематики наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України”, від 31 березня 1992 року № 162 «Про 

державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і 

дисертацій» та інших нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України, які регламентують діяльність у галузі освіти та науки;  

наказу президента Національної академії (далі – наказ): від 31 січня 

2017 року № 64 «Про затвердження Концепції розвитку системи наукової 

діяльності Національної академії державного управління при Президентові 

України»; 

рішення Вченої ради Національної академії від 24 листопада 2016 року 

№ 240/11-1 «Про Стратегію розвитку Національної академії державного 
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управління при Президентові України на 2017–2021 роки»; цього Порядку, а 

також локальних нормативних актів Національної академії.  

1.3. Організація та проведення наукової роботи в Національній 

академії здійснюється відповідно до цього Порядку, локальних нормативних 

актів Національної академії.  
 

ІІ. Засади наукової роботи в Національній академії 

2.1 Наукова діяльність є невід’ємною складовою освітнього процесу 

Національної академії як закладу вищої освіти (далі – ЗВО) ІV рівня 

акредитації. Провадження наукової діяльності Національною академією є 

обов’язковим. 

2.2  Відповідно до Положення про Національну академію, наукова 

робота є одним з основних завдань Національної академії, як головного 

державного ЗВО у загальнонаціональній системі підготовки, спеціалізації і 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів 

місцевого самоврядування. 

2.3 Національна академія як головний державний ЗВО у 

загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів 

місцевого самоврядування, в межах своїх повноважень здійснює її науково-

методичне забезпечення, бере участь у формуванні пріоритетних напрямів 

розвитку галузі знань «Публічне управління та адміністрування”. 

2.4 Метою наукової роботи є розвиток галузі науки «Державне 

управління» та галузі знань «Публічне управління та адміністрування», 

здобуття нових наукових знань та їх спрямування на розв’язання актуальних 

проблем державного управління й місцевого самоврядування, забезпечення 

інтеграції наукової, освітньої і практичної діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування.  

2.5  Основними завданнями наукової роботи в Національній академії 

є: 

проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, у 

тому числі за Комплексним науковим проектом «Державне управління та 

місцеве самоврядування» (далі – Комплексний науковий проект);  

застосування нових наукових знань під час підготовки здобувачів 

вищої освіти галузі знань «Публічне управління та адміністрування»; 

формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного 

забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових досліджень;  

розвиток молодіжної науки; 

інтернаціоналізація наукової діяльності;  

запровадження стандартів якості і проектного підходу, як основних 

інструментів управління науково-дослідницькою роботою; 
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розподіл коштів на дослідження на конкурсних засадах і перехід від 

фінансування кафедр та інститутів до фінансування проектів; 

організація системи навчання наукових і науково-педагогічних кадрів 

через спеціально підготовлену на основі аналізу потреб програму тренінгів, 

майстер-класів; 

результативне й ефективне кадрове забезпечення наукової діяльності;  

науковий супровід діяльності  профільних ЗВО та органів публічної 

влади різних рівнів; 

розвиток механізмів державно-приватного партнерства в організації та 

проведенні наукових досліджень;  

сприяння комерціалізації наукових досліджень; 

створення механізмів трансферу інноваційного продукту у практику 

реформ державного управління та місцевого самоврядування; 

проведення науково-комунікативних заходів з актуальних питань 

публічного управління з провідними експертами, політичними діячами та 

представниками громадських, міжнародних організацій; 

здійснення наукових досліджень для державних органів влади; 

розроблення й упровадження моделі освітнього процесу з чітким 

визначенням регламентів і засад наукової діяльності науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти; 

розроблення й упровадження системи критеріїв оцінювання 

дослідницької роботи інститутів і кафедр. 

2.6. Основними формами наукової роботи є: 

наукова робота науково-педагогічних працівників, зокрема щодо 

підтримки спеціальностей галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування»; 

виконання науково-дослідних робіт (далі – НДР) науковими 

працівниками та працівниками в межах Комплексного наукового проекту, 

який фінансується за рахунок коштів державного бюджету, а також на 

громадських засадах; 

участь у реалізації державних і галузевих наукових програм; 

виконання наукових досліджень за договорами на замовлення органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ і 

організацій  різних форм власності тимчасовими науковими колективами, які  

діють на підставі цього Порядку. 

виконання міждисциплінарних наукових досліджень тимчасовими 

науковими колективами за участю представників вітчизняних та зарубіжних 

наукових та освітніх установ і організацій;  

участь у міжнародних наукових програмах і проектах за грантами 

вітчизняних і міжнародних фондів, організацій тощо; 
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проведення дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 

доктора наук, науково-освітнього ступеня доктора філософії (кандидата 

наук), а також в рамках підготовки магістерських робіт здобувачами вищої 

освіти; 

виконання індивідуальних завдань науково-дослідного характеру під 

час навчання та проходження стажування; 

організація та проведення науково-комунікативних заходів, зокрема 

конференцій, симпозіумів, круглих столів, науково-практичних семінарів та 

ін. 

2.7. Виконання НДР в межах Комплексного наукового проекту, який 

фінансується за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється на 

конкурсній основі, а також на громадських засадах. 

2.8. Підстава для участі у реалізації державних і галузевих програм 

визначається відповідними нормативно-правовими актами України.  

2.9. Виконання досліджень на замовлення здійснюється на договірних 

засадах. 

2.10. Проведення досліджень за грантами здійснюється відповідно до 

вимог вітчизняних і міжнародних фондів, установ та організацій, що надають 

такі гранти. 

2.11. Науково-експертна робота є одним з основних завдань 

Національної академії, спрямованим на забезпечення наукового, експертного, 

інформаційно-аналітичного, науково-методичного супроводу з питань теорії 

і практики публічного управління, що проводиться у таких формах:  

підготовка для заінтересованих органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування аналітичних записок, політичних пропозицій, 

наукових доповідей та ін., науково-аналітичних документів; 

участь у роботі консультативно-дорадчих органів (науково-технічних 

радах, в робочих комісіях, групах з підготовки проектів нормативно-

правових актів, документів стратегічного планування, програмних 

документів), створених при органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування; 

експертна оцінка проектів нормативно-правових актів, документів 

щодо стратегічного планування розвитку держави, окремих її територій, 

галузей економіки, наукових програм і проектів;  

участь наукових і науково-педагогічних працівників Національної 

академії у вчених радах, спеціалізованих та експертних радах Державної 

акредитаційної комісії при Міністерстві освіти і науки України; 

участь наукових і науково-педагогічних працівників у Вченій раді 

Національної академії, її комісіях, спеціалізованих вчених радах, редакційних 

колегіях, приймальних, державних екзаменаційних та ін. комісіях 

Національної академії; 
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участь у вчених радах та комісіях інших вітчизняних і зарубіжних 

наукових установ та ЗВО для надання науково-методичної, інформаційної та 

консультаційної допомоги з питань теорії та практики публічного 

управління, а також щодо підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад; 

експертна оцінка дисертаційних робіт та надання відгуків на 

автореферати таких робіт; 

рецензування наукової та науково-методичної літератури та ін. 

2.12. Національна академія та її структурні підрозділи організовують, 

зокрема спільно з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, їх асоціаціями, науковими та освітніми установами, 

громадськими організаціями України та за міжнародною участю, а також 

беруть участь у  науково-практичних конференціях (всеукраїнських, 

регіональних, міжрегіональних та міжнародних) та інших науково-

комунікативних заходах з актуальних проблем публічного управління, що 

проводяться в Україні та закордоном.  

2.13. Міжнародне наукове співробітництво Національної академії 

базується на міжнародних договорах, міжнародних програмах і проектах, 

угодах між Національною академією і зарубіжними партнерськими 

установами та організаціями. 

Основними напрямами такого співробітництва є: 

спільне проведення наукових досліджень з актуальних проблем 

державного управління та місцевого самоврядування, розвитку публічного 

управління та адміністрування за грантами міжнародних фондів і 

організацій; 

підготовка спільних наукових публікацій; 

проведення спільних соціологічних досліджень та експертних 

опитувань; 

спільна підготовка навчальних модулів, програм; 

академічна мобільність учасників освітнього процесу Національної 

академії (наукові та науково-педагогічні працівники Національної академії, 

здобувачі освітнього ступеня магістра, освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії, наукового ступеня доктора наук Національної академії, інші 

учасники освітнього процесу) та вітчизняні й іноземні учасники і ЗВО, 

наукові установи, що беруть участь у програмах академічної мобільності; 

зарубіжне стажування науково-педагогічних і наукових працівників 

для вивчення визначеної проблематики та спільного проведення досліджень; 

стажування іноземних вчених в Національній академії, проведення 

ними наукових досліджень; 
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проведення науково-комунікативних заходів за міжнародною участю та 

ін. 

 

ІІІ. Організаційна структура наукової роботи в Національній академії 

3.1.  Організаційна структура наукової роботи в Національній академії 

включає керівництво Національної академії, консультативно-дорадчі органи 

Національної академії, структурні підрозділи Національної академії, а також 

її регіональні інститути державного управління: Дніпропетровський, 

Львівський, Одеський та Харківський. 

3.2.  Президент Національної академії, Перший віце-президент 

Національної академії, віце-президенти Національної академії забезпечують 

керівництво науковим напрямом роботи відповідно до розподілу обов’язків 

та здійснюють функції, передбачені цим Порядком. 

3.3.  Суб’єкти наукової роботи в Національній академії. 

3.3.1 Вчена рада Національної академії – вирішує загальні питання 

щодо управління науковою роботою, приймає рішення в межах її 

компетенції, визначеної Положенням про Вчену Раду Національної академії. 

3.3.2 Інститут експертно-аналітичних та наукових досліджень (далі – 

ІЕАНД) забезпечує здійснення наукової (науково-дослідної, науково-

методичної, науково-організаційної, науково-педагогічної), експертно-

аналітичної, консультативної, проектної, просвітницької та іншої діяльності. 

Основні завдання ІЕАНД: 

щодо науково-дослідної та експертно-аналітичної діяльності: 

проведення за окремими темами та напрямами фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень з актуальних питань у сфері державного 

управління, місцевого самоврядування, публічної служби, національної 

безпеки та конфліктів, соціального і гуманітарного розвитку, економічної та 

інформаційної політики, політичних відносин та ін.; 

здійснення наукового супроводу розвитку галузі науки «Державне 

управління» й галузі знань «Публічне управління та адміністрування», 

системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; 

проведення експертно-аналітичної роботи, спрямованої  на науково-

методичний супровід діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, зокрема, щодо процесу розробки проектів 

управлінських рішень, а також участь у науковому супроводі реформ у 

різних сферах державного управління; 

щодо науково-організаційної роботи; 

організаційне забезпечення планування, а також здійснення 

координації, методичного та інформаційно-консультаційного супроводу 

процесу проведення в Національній академії фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень з актуальних питань галузі науки «Державне 

управління» та галузі знань «Публічне управління та адміністрування»; 
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організація та проведення спільно з іншими структурними 

підрозділами Національної академії науково-комунікативних заходів 

(конференцій, симпозіумів, форумів, круглих столів тощо) різного формату 

та рівня,  в тому числі за участю міжнародних організацій. 

Організаційно-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень за основними 

напрямами наукової діяльності Національної академії забезпечує відділ 

організації фундаментальних та прикладних досліджень ІЕАНД. 

Координацію та організацію діяльності з проведення інститутами та 

кафедрами Національної академії, її регіональними інститутами державного 

управління наукових досліджень з актуальних теоретичних та практичних 

проблем у  відповідних сферах спільно з відділом організації 

фундаментальних та прикладних досліджень забезпечують Центри 

державного управління та місцевого самоврядування, економічної та 

інформаційної політики, політичних, соціальних та гуманітарних досліджень, 

національної  безпеки та конфліктів ІЕАНД. 

3.3.3 Інститут публічного управління та адміністрування забезпечує: 

здійснення науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти, яка є 

складовою освітнього процесу, у тому числі виконання завдань в процесі 

вивчення дисциплін, підготовки магістерських робіт, виконання завдань 

науково-дослідного характеру під час проходження слухачами практики 

(стажування), проведення досліджень у позанавчальний час під керівництвом 

науково-педагогічних працівників; 

проведення круглих столів, конференцій, семінарів тощо з питань 

наукового забезпечення освітнього процесу та функціонування системи 

публічного управління та адміністрування; 

участь в організації наукових досліджень здобувачів вищої освіти та 

науково-педагогічних працівників в зарубіжних наукових установах, зокрема 

в рамках відповідних наукових проектів.  

3.3.5 Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів. 

3.3. Видавничо-друкарський центр Національної академії – забезпечує 

виконання розроблених разом з інститутами, кафедрами, управліннями, 

регіональними інститутами державного управління річних планів видання 

навчально-методичної, науково-аналітичної, довідкової літератури; здійснює 

редагування, правку та верстку навчально-методичної, науково-аналітичної 

та довідкової літератури з актуальних питань галузі науки «Державне 

управління» та галузі знань «Публічне управління та адміністрування», 

тематичних збірників, доповідей, наукових фахових видань, електронного 

наукового журналу, інших видань; виконує повний цикл поліграфічних робіт 

на базі Національної академії для забезпечення організації та виконання 

наукової роботи. 

3.3.7 Бібліотека Національної академії (м. Київ) та бібліотечні 

підрозділи регіональних інститутів державного управління – здійснюють 

науково-інформаційне забезпечення організації та виконання наукової 
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роботи: інформаційне, консультаційне, бібліотечно-бібліографічне 

забезпечення потреб та запитів слухачів, аспірантів, докторантів, наукових, 

науково-педагогічних працівників, інших співробітників Національної 

академії, працівників органів державної влади, посадових осіб органів 

місцевого самоврядування, а також бере участь у комунікативних заходах 

Національної академії, організовуючи виставки наукових та навчальних 

видань. 

3.3.8 Дніпропетровський, Львівський, Одеський та Харківський 

регіональні інститути державного управління Національної академії – 

здійснюють організаційно-розпорядчу та консультативно-дорадчу діяльність 

щодо наукового забезпечення освітнього процесу, підготовки та проведення 

наукових досліджень відповідно до своїх основних завдань та завдань 

Національної академії, виконують наукові, у тому числі соціологічні, 

дослідження в галузі науки «Державне управління» та галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування», організаційне забезпечення підготовки 

науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі науки 

«Державне управління» та галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування» через аспірантуру та докторантуру, забезпечують 

інтеграцію навчального процесу, науки і практики державного управління та 

місцевого самоврядування шляхом підготовки й видання навчально-

методичної, науково-практичної та довідкової літератури, узагальнення 

досвіду роботи управлінців-практиків. 

Наукові підрозділи регіональних інститутів державного управління – 

створюються для здійснення науково-організаційної діяльності, їх діяльність  

спрямована на методичне, організаційне забезпечення, координацію наукової 

діяльності та інформаційно-аналітичну підтримку виконання наукових 

досліджень.  

3.4. Національна академія та її регіональні інститути державного 

управління можуть створювати в установленому порядку інші підрозділи для 

проведення наукової роботи (лабораторії, відділи, дослідницькі центри 

тощо). 
 

ІV. Організація наукової роботи кафедр   

та інших структурних підрозділів Національної академії   

4.1. Кафедри Інституту публічного управління та адміністрування та 

регіональних інститутів державного управління є базовими структурними 

підрозділами, які провадять наукову роботу. Наукова робота на кафедрах 

включає забезпечення освітнього процесу, науково-консультативну та 

експертно-аналітичну діяльність, спрямовану на підтримку органів державної 

влади й органів місцевого самоврядування в рамках відповідних угод і 

проектів. 
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4.2. Наукова робота, як один з основних видів діяльності кафедр, 

проводиться відповідно до плану наукової роботи кафедр та індивідуальних 

планів роботи науково-педагогічних працівників, які ухвалюються 

завідувачами кафедр і затверджуються віце-президентом Національної 

академії відповідно до розподілу обов’язків, а в регіональних інститутах 

державного управління – першим заступником директора відповідно до 

розподілу обов’язків. 

Зазначені індивідуальні плани містять розділ «Наукова робота», який 

передбачає проведення наукової роботи науково-педагогічних працівників в 

межах їх посадового наукового навантаження (обсяг якої враховується у 

загальній тривалості робочого часу).  

Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання 

ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи. 

4.3. Науково-педагогічні працівники кафедр та працівники можуть 

брати участь у виконанні НДР Комплексного наукового проекту (за 

сумісництвом та на громадських засадах на посадах виконавців НДР – 

дослідників (наукових співробітників) та техніків), дослідженнях, що 

виконуються на підставі договору (на замовлення органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, а також вітчизняних та зарубіжних 

підприємств, установ та організацій). 

4.4. За підсумками навчального та календарного років кафедра 

оформлює висновки щодо повноти та якості виконання індивідуальних 

планів роботи науково-педагогічних працівників і кафедри в цілому, в тому 

числі з питань наукової роботи. 

4.5. Підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників 

кафедри забезпечується шляхом захисту дисертацій на здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), наукового ступеня 

доктора наук Національної академії; стажування з питань науково-дослідної та 

навчально-методичної роботи у вітчизняних наукових установах, навчальних 

закладах; індивідуального консультування з провідними фахівцями визнаних 

наукових шкіл та ін. 

4.6. Відповідальність за організацію та проведення наукової роботи на 

кафедрах та в інших підрозділах Національної академії покладається на 

керівників цих підрозділів. 

4.7. Контроль якості наукової роботи в межах виконання Комплексного 

наукового проекту здійснюється через звітування, систематичний моніторинг 

та експертне  оцінювання результатів НДР. 

4.8. Поточне оцінювання результатів виконання НДР та наукової 

роботи підрозділів здійснюється на засіданнях кафедр, Вчених рад інститутів 

Національної академії, комісій, що створюються Вченою радою Національної 
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академії, наукових, науково-методичних семінарах структурних підрозділів 

Національної академії. 

4.9. Головні завдання структурних підрозділів Національної академії, 

що здійснюють наукову роботу,  визначені у положеннях про такі структурні 

підрозділи та цим Порядком. 

4.10. Кафедри та інші структурні підрозділи Національної академії, що 

здійснюють наукову роботу, за результатами календарного року готують  звіт 

з наукової діяльності підрозділу відповідно до структури та вимог, 

передбачених додатком 2 та подають його до ІЕАНД не пізніше 10 грудня 

поточного року.  

4.11. ІЕАНД узагальнює подані звіти з наукової діяльності структурних 

підрозділів, готує звіт про наукову діяльність Національної академії за рік та 

подає на затвердження Вченої ради Національної академії. 
 

V. Комплексний науковий проект  

«Державне управління та місцеве самоврядування» 

5.1. Загальні положення 

5.1.1. Комплексний науковий проект створено в Національній академії 

з метою отримання нових наукових результатів, поглиблення наукових знань, 

вивчення теоретичних та прикладних проблем галузі науки «Державне 

управління» та галузі знань «Публічне управління та адміністрування».  

5.1.2. Функції організаційного забезпечення планування, організації, 

координації, контролю виконання Комплексного наукового проекту, 

організаційно-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення 

наукової роботи в Національній академії покладаються на ІЕАНД.  

5.1.3. В межах Комплексного наукового проекту виконуються 

фундаментальні і прикладні наукові дослідження: 

фундаментальні наукові дослідження у сфері державного управління – 

наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на 

одержання нових знань про закономірності організації та розвитку людини та 

суспільства, їх взаємозв’язків; 

прикладні наукові дослідження у сфері державного управління – 

наукова теоретична та експериментальна діяльність, спрямована на 

одержання нових знань з метою їх практичного використання в державному 

управлінні. 

 

5.2. Нормативно-правові засади Комплексного наукового проекту 

5.2.1. Комплексний науковий проект схвалено рішенням Вченої ради 

Національної академії від 30 листопада 1995 року, протокол № 2.  

5.2.2. Комплексний науковий проект здійснюється на підставі Положення 

про Національну академію, Концепції розвитку системи наукової діяльності 
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Національної академії, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

наукову та науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», 

«Про наукову і науково-технічну експертизу», нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України, які регламентують діяльність у галузі освіти та 

науки.  

5.2.3. Для виконання Національною академією Комплексного 

наукового проекту головним розпорядником коштів (спеціальний державний 

орган, орган державної влади, установа, що забезпечує фінансування за 

рахунок коштів державного бюджету) спільно з Міністерством фінансів 

України затверджуються паспорти бюджетних програм досліджень у сфері 

державного управління.  

 

5.3. Виконавці Комплексного наукового проекту 

5.3.1. До виконання НДР у Національній академії на підставі наказу 

про призначення виконавців НДР або шляхом укладання цивільно-правових 

договорів можуть залучатися науково-педагогічні, наукові та інші 

працівники Національної академії та її регіональних інститутів державного 

управління, інших наукових, освітніх установ, представники  органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, експерти приватних 

та громадських організацій, а також докторанти, аспіранти та слухачі 

Національної академії, інші вчені. 

5.3.2. Виконавці наукових досліджень проводять наукові дослідження 

за темою НДР. 

5.3.3 Для здійсненням загального керівництва проведенням НДР 

наказом про призначення виконавців НДР призначається його науковий 

керівник. 

Науковим керівником НДР може бути досвідчений науковий або 

науково-педагогічний працівник Національної академії та / або її 

регіональних інститутів державного управління, який має досвід успішного 

виконання наукових робіт, володіє як спеціальними знаннями, так і 

достатніми для виконання функціональних обов'язків наукового керівника 

знаннями у галузі науки «Державне управління» та галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування», та ініціює проведення НДР. 

Науковий керівник НДР є безпосереднім організатором і виконавцем 

НДР, який несе відповідальність з питань, які входять до його компетенції, 

відповідно до законодавства. 

Науковому керівнику підпорядковуються безпосередньо виконавці 

НДР з числа штатних співробітників, сумісників, аспірантів, докторантів. 
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Для виконання НДР на наукову посаду за сумісництвом може бути 

залучений провідний у відповідній сфері публічного управління науковий 

або науково-педагогічний працівник іншої наукової або освітньої установи.    

5.3.4. Науковий керівник виконує такі функції: 

ініціює проведення НДР стосовно розв’язання наукових задач та 

здійснює заходи щодо включення її до тематичного плану виконання НДР; 

готує проекти НДР для розгляду на засіданні конкурсної комісії з 

відбору проектів НДР, що плануються до виконання у наступному році за 

рахунок коштів державного бюджету; 

складає технічне завдання та обґрунтування на виконання НДР; 

формує творчий колектив виконавців НДР, організовує та координує їх 

роботу; 

надає пропозиції до штатного розпису НДР відповідно до виділених 

коштів; 

організовує табельний облік робочого часу виконавців; 

безпосередньо бере участь у всіх головних етапах виконання НДР, 

якими є визначення мети досліджень та очікуваних результатів, розробка 

технічного завдання, обґрунтування, плану досліджень; 

забезпечує покращення системи управління робочим процесом для 

підвищення його ефективності; 

залучає до творчої роботи слухачів, аспірантів, докторантів;  

контролює терміни, обсяг і якість проведення робіт, підготовки 

відповідної інформаційної, аналітичної та звітної документації щодо 

виконання НДР; 

координує узагальнення отриманих результатів у формі звіту з НДР 

згідно з вимогами законодавства та локальних нормативних актів 

Національної академії і забезпечує їх надання на розгляд кафедри або 

Інституту з визначенням об’єктів інтелектуальної власності; 

визначає сферу практичного застосування результатів досліджень і 

забезпечує впровадження їх в навчальний процес; 

обґрунтовує та ініціює, в разі необхідності, кадрові зміни у штатному 

розписі НДР; 

здійснює заходи щодо захисту об’єктів інтелектуальної власності; 

забезпечує надання звітної документації з виконання НДР до ІЕАНД; 

ініціює проведення та бере участь у науково-комунікативних заходах 

різного рівня за темою НДР; 

ініціює укладення договорів про співпрацю з закладами вищої освіти, 

науковими установами. 

5.3.5 Науковий керівник має право: 

на виявлення творчої ініціативи; 
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залучати до виконання НДР за їх згодою наукових та науково-

педагогічних працівників різних підрозділів Національної академії, 

докторантів, аспірантів, слухачів та інших працівників Національної академії 

за межами їх основного робочого часу на умовах сумісництва чи у вільний 

від навчання час; 

ініціювати та брати участь у науково-комунікативних заходах різного 

рівня; 

в разі, коли виконання НДР не може бути забезпечене штатними 

працівниками Національної академії та за відсутності відповідно до штатного 

розпису вакантних посад, залучати до виконання НДР науковців інших 

навчальних закладів, наукових установ, зокрема, на договірних засадах; 

брати участь у конкурсному відборі проектів НДР, що плануються до 

виконання за кошти державного бюджету, за результатами належного 

виконання НДР у попередні роки; 

працювати за сумісництвом, а також на умовах погодинної оплати в 

Національній академії, або в інших закладах освіти; 

5.3.6 Науковий керівник несе відповідальність:   

за додержання вимог чинного законодавства, локальних нормативних  

актів Національної академії, цього Порядку; 

за повноту, якість та своєчасність одержаних результатів наукових 

досліджень відповідно до технічного завдання; 

за своєчасну та якісну підготовку документації щодо виконання НДР; 

за додержання законодавства про працю України; 

за своєчасне попередження працівників щодо змін у штатному розписі 

НДР. 

5.3.7 Для здійснення оперативного управління НДР (у першу чергу – 

організаційного) зі складу виконавців НДР призначається відповідальний 

виконавець. 

5.3.8 На час виконання НДР відповідальний виконавець НДР та інші 

виконавці НДР підпорядковуються науковому керівнику НДР. 

5.3.9 Виконавці НДР Комплексного наукового проекту розподіляються 

на дослідників і техніків.  

Дослідники – наукові працівники, які професійно займаються 

науковими дослідженнями і безпосередньо беруть участь у створенні нових 

знань, продуктів, процесів, методів та систем, а також адміністративно-

управлінський персонал, який здійснює безпосереднє керівництво 

дослідницьким процесом (у тому числі керівники наукових організацій та 

підрозділів, які виконують наукові дослідження та розробки). Дослідники, як 

правило, мають вищу освіту другого, третього або наукового рівня 

(відповідно до Закону України «Про вищу освіту»). До дослідників можуть 

бути включені аспіранти й докторанти. 
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Техніки – працівники, основні функції яких вимагають володіння 

технічними знаннями та досвіду в одній чи декількох сферах природничих, 

технічних, суспільних або гуманітарних наук, які беруть участь у виконанні 

наукових досліджень та розробок, виконуючи технічні функції під 

керівництвом дослідників (виконання бібліографічного пошуку та відбір 

відповідних матеріалів з архівів і бібліотек; проведення розрахунків; 

проведення статистичних обстежень тощо). Техніки можуть мати вищу 

освіту від початкового до третього рівня (відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту»). 

Кваліфікації наукових посад дослідників вміщені в додатку 15. 

5.3.10. Виконавці НДР Комплексного наукового проекту діють на 

підставі наказу про призначення виконавців НДР. Склад виконавців НДР 

визначається на основі пропозицій керівників НДР і затверджується наказом 

про призначення в межах загальної штатної чисельності та відображається у 

штатному розписі. 

5.3.11. Підставою для прийняття виконавцем НДР є подання керівника 

НДР та заява, на основі яких відділом роботи з персоналом готується наказ 

про призначення виконавців НДР. 

5.3.12. Виконавці НДР Комплексного наукового проекту приймаються 

та звільняються наказом президента Національної академії, а в регіональних 

інститутах державного управління – наказом директора такого інституту.  

5.3.13. У разі, коли виконання НДР Комплексного наукового проекту 

не може бути забезпечене штатними працівниками Національної академії т за 

відсутності відповідно до штатного розпису вакантних посад, до виконання 

НДР можуть бути залучені сторонні фахівці з укладанням цивільно-правових 

договорів. 

 

5.4. Планування та виконання НДР Комплексного наукового 

проекту 

5.4.1. Тематика (сукупність напрямів) наукових досліджень, що 

плануються до виконання Національною академією за рахунок коштів 

державного бюджету на три – п’ять років (далі – тематика), формується 

відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України. 

5.4.2. Підготовка Національною академією пропозицій щодо тематики  

здійснюється з урахуванням та на основі: 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених Законом 

України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, та 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок, затверджених Кабінетом Міністрів України; 
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стратегій, концепцій, програм розвитку держави, галузей та регіонів, а 

також державного управління та місцевого самоврядування, затверджених 

Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України; 

пріоритетів діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування (плани діяльності таких органів, тематичні запити, 

пропозиції щодо тематики НДР, та ін.); 

концептуальних документів щодо розвитку Національної академії; 

загальних положень спеціальностей галузі науки «Державне 

управління» та галузі знань «Публічне управління та адміністрування»;  

системи підвищення кваліфікації кадрів; 

модернізації системи професійного навчання державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування.  

5.4.3. Відбір проектів НДР Комплексного наукового проекту, що 

плануються до виконання в Національній академії за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету, здійснюється відповідно до Порядку 

та умов проведення конкурсного відбору проектів НДР Комплексного 

наукового проекту. 

5.4.4 На підставі результатів конкурсного відбору проектів НДР ІЕАНД 

формує перелік тем НДР Національної академії та її регіональних інститутів 

державного управління, які набрали найбільшу кількість балів, – проект 

цільової тематики НДР на наступний рік.  

Проект цільової тематики НДР на наступний рік містить інформацію 

щодо назв фундаментальних та прикладних тем НДР, їх наукових керівників 

та термінів виконання. 

5.4.5. НДР може виконуватись терміном від одного до трьох років 

залежно від вагомості очікуваного кінцевого результату.  

5.4.6 Проект цільової тематики НДР на наступний рік розглядається 

комісією, створеною Вченою радою Національної академії, та схвалюється 

рішенням Вченої ради Національної академії.  

5.4.7 Наукові керівники фундаментальних та прикладних тем НДР, 

включених до цільової тематики, у тижневий термін подають до ІЕАНД на 

паперовому та електронному носіях інформацію, обґрунтування та  технічні 

завдання, оформлені на основі вимог Державного стандарту України (ДСТУ 

3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво» 

(далі – ДСТУ 3973-2000)) згідно з формами, що наведені в додатках 10-12. 

У разі необхідності наукові керівники фундаментальних та прикладних 

тем НДР, включених до цільової тематики, не пізніше 15 грудня поточного 

року подають до ІЕАНД на паперовому та електронному носіях уточнені 

Технічні завдання згідно з формою (додаток 12).  

5.4.8 На основі цільової тематики НДР на наступний рік, схваленої 

Вченою радою Національної академії, переліку перехідних тем НДР та з 



16 

 

урахуванням обсягу фінансування ІЕАНД готує проект тематичного плану 

НДР на наступний рік  за формою, наведеною в додатку 1, та до кінця 

поточного року подає  його на розгляд Вченої ради Національної академії. 

За результатами розгляду тематичного плану Вченою радою 

Національної академії та доопрацювання зауважень до нього (в разі наявності) 

ІЕАНД подає тематичний план НДР на затвердження президенту Національної 

академії. 

5.4.9 Перехідні теми наукових досліджень – теми НДР, включені до 

цільової тематики НДР поточного року та виконання яких заплановано на 

строк, більше одного календарного року.   

5.4.10 Підставами для виконання НДР Комплексного наукового 

проекту є:  

технічне завдання, оформлене на основі вимог ДСТУ 3973-2000 та 

відповідно до форми, передбаченої додатком 12, підписане науковим 

керівником, відповідальним виконавцем НДР та затверджене президентом 

Національної академії, підпис якого засвідчений гербовою печаткою; 

рішення Вченої ради Національної академії про затвердження 

тематичного плану НДР; 

наказ про призначення виконавців НДР, підписаний президентом 

Національної академії, а в регіональних інститутах державного управління – 

директором такого інституту; 

у разі, якщо НДР виконується за договором, підставою є відповідний 

договір; 

реєстраційна картка НДР. 

 

5.5. Реєстрація НДР Комплексного наукового проекту 

5.5.1 Реєстрація НДР регулюється постановою Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 1992 р. № 162 «Про державну реєстрацію науково-

дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», відповідно до якої 

науково-дослідні роботи Комплексного наукового проекту підлягають 

обов’язковій щорічній реєстрації в Українському інституті науково-технічної 

експертизи та інформації (УкрІНТЕІ).  

5.5.2 Перелік документів, що подаються до УкрІНТЕІ для реєстрації НДР: 

для реєстрації розпочатої теми:  

супровідний лист установи, у якому зазначаються назви НДР; 

заповнений бланк реєстраційної картки (РК) на паперовому носії у двох 

примірниках; 

заповнена реєстраційна картка (РК) на електронному носії; 

для реєстрації НДР, що є завершеною: 
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супровідний лист установи, у якому зазначаються назва НДР, її 

державний реєстраційний номер, перелік супровідних документів до НДР, 

що подаються до УкрІНТЕІ; 

заповнений бланк облікової картки (ОК) на паперовому носії у двох 

примірниках; 

заповнений бланк облікової картки (ОК) на електронному носії; 

копія реєстраційної картки; 

заповнений бланк інформаційної картки науково-технічного продукту 

на паперовому носії у двох примірниках; 

заповнену інформаційну картку науково технічного продукту (ІК НТП) 

на електронному носії; 

перша сторінка звіту про НДР; 

звіт про НДР на електронному носії, набраний одним файлом у Word 

(шрифт Times New Roman, розмір 14) та завірений щодо ідентичності звіту 

на паперовому носії підписом наукового керівника НДР на ярлику, 

наклеєному на електронному носії, титульну сторінку та список виконавців 

на паперовому носії з їхніми підписами та печатками; 

науковий продукт на електронному носії, що був зазначений в 

реєстраційній картці. 

5.5.3 Для реєстрації розпочатих тем ІЕАНД (наукові підрозділи РІ): 

готує супровідний лист установи; 

готує реєстраційні картки НДР; 

подає підписані науковими керівниками НДР та президентом 

Національної академії, завірені печаткою   реєстраційні картки в УкрІНТЕІ. 

5.5.4 Для реєстрації завершених НДР ІЕАНД (наукові підрозділи РІ): 

готує супровідний лист установи; 

готує облікові та інформаційні картки; 

подає підписані науковими керівниками НДР та президентом 

Національної академії, завірені печаткою облікові та інформаційні картки в 

УкрІНТЕІ. 

 

5.6. Контроль, моніторинг та оцінювання виконання Комплексного 

наукового проекту 

5.6.1. Контроль та моніторинг виконання Комплексного наукового 

проекту здійснюють:  

на рівні органів державної влади – головні розпорядники коштів 

(контроль за використання бюджетних коштів);  

на рівні Національної академії – ІЕАНД та структурні підрозділи 

регіональних інститутів державного управління, що здійснюють 

організаційне забезпечення наукової діяльності, кафедри Національної 
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академії та її регіональних інститутів державного управління, Вчена рада та 

створювані нею комісії.  

5.6.2. Щорічне оцінювання наукових результатів за Комплексним 

науковим проектом здійснюється Вченою радою Національної академії. До 

оцінювання також можуть бути залучені зовнішні експерти. 

5.6.3 Наукова експертиза (внутрішня та зовнішня) є невід'ємним 

елементом наукової діяльності Національної академії, спрямованим на 

забезпечення актуальності тематики досліджень, визначення їх рівня та 

суспільно-політичних наслідків, підвищення ефективності використання 

наукового потенціалу закладу. 

Внутрішня наукова експертиза результатів наукової роботи 

проводиться спеціальними комісіями, що створюються наказом, рішенням 

Вченої ради Національної академії з числа провідних наукових та науково-

педагогічних працівників Національної академії, її регіональних інститутів 

державного управління. 

Зовнішня  наукова експертиза результатів наукової роботи проводиться 

провідними вченими та експертами з інших установ та організацій (за їх 

згодою). 

5.6.4. Вченою радою Національної академії здійснюється підсумкова 

щорічна оцінка результатів НДР за Комплексним науковим проектом та 

узагальнена оцінка наукової роботи Національної академії.  

5.6.5. Критерії оцінки якості виконання НДР:  

актуальність; 

наявність новизни; 

відповідність локальним нормативним актам Національної академії 

стосовно НДР;  

відповідність структури звітів про НДР Державному стандарту України 

(ДСТУ 3008: 2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура та правила оформлювання» (далі – ДСТУ 3008: 2015));  

повнота виконання технічного завдання НДР; 

наявність наукового продукту та публікацій за результатами НДР 

(відповідно до технічного завдання); 

впровадження результатів НДР.  

 

5.7. Порядок звітування про виконання Комплексного наукового 

проекту 

5.7.1 Звітування про виконання Комплексного наукового проекту 

відбувається шляхом звітування про виконання НДР Комплексного 

наукового проекту: 

відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, 
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затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 

2008 р. №977; 

відповідно до Порядку надання відомостей про основні результати 

наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу 

технологій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 11 січня 2012 р. №10; 

відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та 

звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 

України від 29.12.2002 №1098 (зокрема, за бюджетною програмою, КПКВК 

0301080 «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері 

державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої 

політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні 

колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – КПКВК 0301080). 

5.7.2 Звіт про НДР – науково-технічний документ, що містить 

деталізовані відомості про суть, методологію, методи, методику і результати 

виконаної НДР або її етапу (анотований, проміжний, заключний). 

Анотований звіт про НДР – звіт про виконання етапу (етапів) НДР за 

результатами досліджень І – ІІІ кварталу поточного року, який готується 

наростаючим підсумком. 

Проміжний звіт про НДР – річний звіт про виконання етапів НДР за 

результатами першого року та двох років досліджень (наростаючим 

підсумком). 

Заключний звіт про НДР – звіт за результатами виконання всіх етапів 

НДР відповідно до затвердженого в установленому порядку технічного 

завдання на виконання НДР. 

5.7.3 Звітування про виконання НДР Комплексного наукового проекту 

відбувається чотири рази на рік (поквартально) (якщо інші терміни не 

встановлено локальними нормативними актами Національної академії). 

Не пізніше 25 числа І – ІІІ кварталів наукові керівники НДР подають 

анотовані звіти (додаток 13). 

Не пізніше 10 грудня календарного року (якщо інший термін не 

встановлено локальними нормативними актами Національної академії) 

наукові керівники НДР подають звіт про НДР (заключний або проміжний, 

залежно від терміну виконання НДР), оформлений згідно з ДСТУ 3008: 2015 

(додаток 14) та рукописи наукових продуктів, що були заплановані 

технічними завданнями на виконання НДР. 

Структура заключного звіту повинна відповідати ДСТУ та формі, що 

визначена додатком 14.   

Реферат готується українською та англійською (або іншою – однією з 

офіційних мов Європейського Союзу) мовами обсягом одна-дві сторінки 

формату А4, у якому стисло подають опис основних аспектів звіту, які дають 
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змогу прийняти рішення стосовно доцільності ознайомлення з повним 

текстом звіту.  

Реферат має містити відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, 

рисунків, таблиць, додатків, джерел згідно з переліком посилань, перелік 

ключових слів, стислий опис тексту звіту (об’єкт дослідження; ціль роботи; 

методи дослідження; результати та їх новизна із зазначенням: «вперше», 

«удосконалено», «набуло подальшого розвитку»; інформація щодо 

впровадження, взаємозв’язок з іншими роботами, рекомендації щодо 

використання результатів роботи, сфера застосування, висновки та 

пропозиції щодо розвитку об’єкта дослідження й доцільності продовження 

досліджень). 

5.7.4 До заключних звітів додаються: 

дві титульні сторінки звіту про НДР (оригінали), підписані віце-

президентом Національної академії, науковим керівником і відповідальним 

виконавцем НДР, одна з яких не підшивається до звіту; 

два примірники сторінок з підписами усіх авторів, одна з яких не 

підшивається до звіту; 

дві рецензії (зовнішня і внутрішня); 

довідка про впровадження результатів НДР Комплексного наукового 

проекту. 

5.7.5. Наукові керівники НДР організовують підготовку звіту, 

здійснюють його наукове редагування та несуть відповідальність за якість 

звітів про НДР, а відповідальні виконавці – за відповідність формі та вимогам 

додатку 14.  

5.7.6 ІЕАНД перевіряє відповідність поданих звітів про НДР формі і 

вимогам додатку 14, ДСТУ 3008: 2015 «Документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура і правила оформлення» (для проміжних і заключних 

звітів).  

У випадку невідповідності встановленим формі і вимогам звіти про 

НДР повертаються на доопрацювання науковим керівникам НДР та повторно 

подаються до ІЕАНД, у тижневий термін. 

5.7.7 Звіти про НДР, що відповідають формі і вимогам додатку 14 та 

ДСТУ 3008:2015 (для проміжних і заключних звітів), підписуються 

керівником ІЕАНД.  

5.7.8 Анотовані звіти та проміжні (річні) звіти подаються до ІЕАНД в 

установленому порядку з підписами наукового керівника, відповідального 

виконавця та усіх виконавців НДР. 

 Анотовані звіти та проміжні (річні) звіти візуються директором 

ІЕАНД, затверджуються віце-президентом Національної академії та 

завіряються печаткою установи.  



21 

 

Анотовані та проміжні звіти регіонального інституту державного 

управління Національної академії також погоджуються підписом його 

директора та печаткою. 

5.7.9 Заключні звіти про НДР розглядаються та у разі відсутності 

зауважень, схвалюються рішенням комісії з питань науково-експертної 

роботи, створеною Вченою радою Національної академії.  

В разі наявності зауважень до заключного звіту про НДР, він  може 

бути направлений на додаткову експертизу (внутрішню та / або зовнішню). 

Для усунення зауважень, наданих комісією, створеною Вченою радою 

Національної академії, або за результатами додаткової експертизи, 

заключний звіт направляється його науковому керівнику для доопрацювання 

у встановлений для цього термін. 

5.7.10 Підставою для затвердження Вченою радою Національної 

академії заключних звітів про НДР є рішення комісії з питань науково-

експертної роботи, створеної Вченою радою Національної академії, про 

схвалення заключного звіту та наявність переліку документів, вказаних у 

п. 5.7.4.  

5.7.11 До 1 березня року, що настає за звітним, результати виконання за 

минулий (звітний) рік НДР Комплексного наукового проекту обговорюються 

на звітній конференції Національної академії.  

До 1 листопада результати виконання за три квартали поточного року 

НДР Комплексного наукового проекту обговорюються на звітній конференції 

Національної академії. За її результатами протягом листопада в Національній 

академії можуть проводитись також науково-методологічні семінари щодо 

виконання НДР.  

5.7.12 ІЕАНД узагальнює подану науковими керівниками НДР 

інформацію, готує звіт про виконання паспортів бюджетних програм та 

передає його до планово-фінансового відділу управління планування 

фінансів, бухгалтерського обліку і звітності.  

5.7.13 У звіті про виконання паспортів бюджетних програм, який готує 

ІЕАНД, вказуються фактичні показники про: кількість фундаментальних та 

прикладних наукових досліджень, кількість підготовлених наукових 

продуктів у сфері державного управління, кількість проведених науково-

практичних конференцій у сфері державного управління тощо.  

 

5.8. Порядок підготовки наукових продуктів за результатами звітів 

про НДР 

5.8.1 За результатами виконання у поточному році та / або за 

результатами виконання всіх етапів фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень готуються рукописи наукових продуктів, визначених Технічними 

завданнями. 
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5.8.2 Результатом фундаментальних наукових досліджень є гіпотези, 

теорії, нові методи пізнання, відкриття законів природи, виявлення 

закономірностей розвитку суспільства тощо, які не орієнтовані на 

безпосереднє практичне використання у сфері економіки. 

5.8.3 Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, 

призначені для створення нових або вдосконалення існуючих методів, 

систем, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних наукових та 

суспільних завдань. 

5.8.4 Науковими продуктами можуть бути, зокрема за результатами: 

фундаментальних НДР: наукова доповідь, монографія, аналітична 

записка; додатково можуть бути створені наукові продукти, передбачені для 

прикладних НДР;  

прикладних НДР: монографія, підручник, навчальний посібник, проект 

нормативно-правового документу, науково-методичний документ, підготовка 

якого потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить 

наукову складову (методичні рекомендації, аналітична записка, політичні 

пропозиції, курс лекцій тощо). 

Наукові статті, опубліковані у фахових виданнях, доповнюють перелік 

результатів фундаментальних та прикладних досліджень. 

5.8.5 Документами про впровадження результатів НДР є довідка (акт) 

про впровадження результатів НДР, або інша форма інформаційного 

повідомлення про використання результатів НДР. 

5.8.6 Основні вимоги до оформлення монографій, підручників, 

посібників (наукових книжкових видань), які подаються до ІЕАНД:  

наявність таких супровідних документів: 

рецензій (зовнішньої та внутрішньої) із підписами науковців і 

зазначенням ініціалів, прізвищ, наукових ступенів, вчених звань, посад, місць 

роботи; 

витягу з протоколу засідання кафедри, інституту / рішення Вченої ради 

Національної академії про рекомендацію наукового продукту до 

опублікування; 

коректне оформлення другої сторінки наукового продукту з такими 

обов’язковими елементами, як: УДК, укладачі, рецензенти (вказати повністю 

такі дані: прізвища, імена, по батькові кожного рецензента; науковий ступінь, 

вчене звання, посаду, місце роботи), бібліографічний опис, анотація ін.; 

наявність паперового й електронного варіантів наукового продукту; 

список авторів із зазначенням прізвищ, імен, по батькові (повністю), 

наукових ступенів, вчених звань, посад, місць роботи. 

5.8.7 Наукові продукти, що відповідають установленим вимогам, 

схвалюються Вченою радою Національної академії.  
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Готується проект відповідного рішення, формується пакет необхідних 

документів (макети (паперовий варіант), список наукових продуктів, 

рецензії, витяги з протоколів тощо за вимогою) і подається вченому 

секретареві за 10 днів до засідання. Питання щодо формулювання рішення 

Вченої ради Національної академії та його коригування в подальшому (за 

потреби) узгоджується з вченим секретарем. 

5.8.8 Схвалені Вченою радою Національної академії наукові продукти, 

передаються до видавничо-друкарського центру Національної академії для 

редагування та подальшого формування макетів. 

5.8.9 Видавничо-друкарський центр Національної академії забезпечує 

друк наукового продукту та надає до ІЕАНД електронну версію сформованих 

макетів наукових продуктів, створених за результатами виконання НДР та 

схвалених Вченою радою Національної академії. 

ІЕАНД забезпечує розміщення на сайті НАДУ електронних версій 

сформованих макетів наукових продуктів за результатами НДР. 

 

5.9. Порядок формування планів та звітів з наукової роботи 

підрозділів Національної академії 

5.9.1 Не пізніше 30 жовтня звітного року за поданням ІЕАНД 

президент Національної академії видає наказ «Про організацію звітування 

про виконання НДР за поточний календарний рік та планування на 

наступний рік».  

5.9.2 Пропозиції до тематичного плану на наступний календарний рік 

та звіт з наукової діяльності підрозділу за поточний календарний рік 

подаються структурними підрозділами та регіональними інститутами 

державного управління за встановленою структурою, формами та вимогами 

(додатки 1, 2) до ІЕАНД. 

Пропозиції до тематичного плану на наступний календарний рік мають 

бути надані до ІЕАНД на паперовому та електронному носіях не пізніше 

10 грудня поточного року. 

Зазначені звітні матеріали мають бути надані до ІЕАНД на паперовому 

та електронному носіях не пізніше 10 грудня поточного року. 

5.9.3 ІЕАНД аналізує подані матеріали і за погодженням з керівниками 

підрозділів вносить необхідні корективи. У разі невідповідності встановленій 

формі та вимогам план наукової роботи підрозділу та звіт з наукової роботи 

підрозділу повертається на доопрацювання у підрозділ, після чого повторно 

подається до ІЕАНД, не пізніше 15 грудня. 

5.9.4 На підставі узагальнення поданих підрозділами матеріалів ІЕАНД 

готує проекти Тематичного плану науково-дослідних робіт Національної 

академії на наступний календарний рік та Звіту з наукової діяльності 

Національної академії за поточний календарний рік.  
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5.9.5 Звіт з наукової діяльності Національної академії за поточний 

календарний рік відображає:  

розвиток організаційної структури наукової діяльності Національної 

академії; 

основні розробки та результати досліджень за Комплексним науковим 

проектом, договорами на замовлення, грантами;  

впровадження результатів наукової роботи;  

науково-експертну роботу;  

інформаційне забезпечення наукової роботи;  

науково-видавничу діяльність;  

науково-комунікативні заходи та розвиток наукових зв'язків;  

перспективні завдання розвитку наукової діяльності Національної 

академії. 

5.9.6 Звіт з наукової діяльності Національної академії за календарний 

рік розглядається Вченою радою Національної академії. Після його 

схвалення Вченою радою Національної академії та врахування ІЕАНД 

наданих зауважень та пропозицій, підписується президентом Національної 

академії до друку у видавничо-друкарському центрі Національної академії. 
 

VI. Організація діяльності тимчасових наукових колективів 

6.1. Загальні положення 

6.1.1 Тимчасовий науковий колектив (далі - ТНК) утворюється для:  

виконання наукових досліджень, спрямованих на винахідництво і 

раціоналізацію;  

виконання міждисциплінарних НДР;  

виконання проектів НДР за грантами вітчизняних та зарубіжних фондів 

(органів, установ, організацій); 

виконання короткотермінових НДР за дорученнями Президента 

України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, установ і організацій; 

формування пріоритетних напрямів наукових досліджень; 

проведення експертизи законопроектів, державних програм та 

проектів, тематики та технічних завдань НДР. 

6.1.2 Тимчасові наукові колективи створюються на базі Національної 

академії та її регіональних інститутів державного управління. 

6.1.3 Тимчасові наукові колективи можуть створюватися для 

виконання конкретних тем. Кількість ТНК у Національній академії не 

обмежується. 

6.1.4 Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» вчений має право об’єднуватися з іншими вченими в громадські 
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організації, постійні або тимчасові наукові колективи для провадження 

спільної наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності. 

6.1.5 Наукове керівництво ТНК здійснює науковий керівник, який 

призначається наказом про створення ТНК за поданням директора ІЕАНД, 

погодженого профільним віце-президентом Національної академії, а в 

регіональних інститутах державного управління – їх директором за поданням 

заступника директора з наукової роботи. 

6.1.6 Науковий керівник ТНК підпорядковується безпосередньо 

президенту Національної академії, а в регіональних інститутах державного 

управління – директору. 

6.1.7 У своїй діяльності ТНК керується Конституцією України, 

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Типовим 

положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт» іншими нормативно-

правовими актами, що стосуються наукової сфери та цим Порядком.  

 

6.2. Порядок створення тимчасового наукового колективу 

6.2.1 Тимчасовий науковий колектив створюється (персонально) 

наказом президента Національної академії (а в регіональних інститутах – 

директора) з числа висококваліфікованих наукових, науково-педагогічних 

працівників та інших спеціалістів (за їх згодою), здатних за своїм 

професійним рівнем виконувати завдання з певної наукової теми, програми. 

ТНК може об'єднувати представників різних напрямів науки.  

6.2.2 До ТНК можуть залучатись (за згодою) працівники інших 

наукових установ та ЗВО, вчені, експерти з відповідних питань.  

6.2.3 Для участі в ТНК науковий керівник та члени ТНК укладають 

цивільно-правові договори (додаток 3) між замовником і виконавцем. 

Замовником є Національна академія у особі президента Національної 

академії або іншої, уповноваженої Національною академією, особи.  

6.2.4 Члени ТНК підпорядковуються безпосередньо науковому 

керівникові ТНК. 

6.2.5 Науковий керівник ТНК здійснює розподіл робіт між членами 

ТНК і контроль за своєчасним та якісним виконанням дорученої роботи. 

6.2.6 Науковий керівник ТНК несе відповідальність за своєчасне і 

належне виконання усіх робіт із запланованої теми та звітує про результати 

роботи та використані ТНК кошти на засіданні Вченої ради Національної 

академії. 

6.2.7 ТНК створюється на певний строк, необхідний для виконання 

запланованих робіт. Строк встановлюється виходячи з обсягів запланованої 

роботи, наявності наукового потенціалу та обсягів фінансування. 
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6.3. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення тимчасового 

наукового колективу 

6.3.1 Фінансове та матеріально-технічне забезпечення ТНК 

покладається на Національну академію, а в регіональних інститутах 

державного управління – на ці інститути. 

6.3.2 Фінансування ТНК може здійснюватися за рахунок коштів, 

отриманих від замовників на проведення науково-дослідної роботи на 

умовах, що визначені в договорах.  

6.3.3 Фінансування ТНК здійснюється за відповідною бюджетною 

програмою відповідно до статей витрат, передбачених у Плані використання, 

у порядку, передбаченому чинним законодавством, а саме: 

шляхом одноразової оплати за результатами виконання певного обсягу 

робіт за договором; 

шляхом поетапної оплати за результатами виконання у повному обсязі 

окремого етапу робіт за договором. 

 

6.4. Припинення діяльності тимчасового наукового колективу 

6.4.1 Діяльність ТНК за пропозицією директора ІЕАНД припиняється 

наказом у зв'язку із закінченням строку його дії або при достроковому 

виконанні робіт. 

6.4.2 Діяльність ТНК може бути припинена також при одержанні 

негативного результату, нездатності ТНК до виконання робіт. 

6.4.3 У разі наявності майно ТНК, який припиняє свою діяльність, 

залишається на балансі Національної академії.  

6.4.4 Проміжні результати роботи ТНК розглядаються на зборах 

засідання тимчасового наукового колективу та затверджуються протоколом 

(додаток 16). 

6.4.5 Заключний звіт про роботу ТНК подається до ІЕАНД на 

паперовому та електронному носіях. Звіт оформлюється згідно з ДСТУ 3008: 

2015. Звіт про НДР схвалюється Вченою радою Національної академії або 

постійною комісією, створеною вченою радою Національної академії. 
 

VII. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення наукової 

роботи 

7.1. Розрахунки витрат на наступний календарний рік здійснюються у 

порядку та терміни відповідно до чинного законодавства України. 

7.2. Планово-фінансовий відділ управління планування фінансів, 

бухгалтерського обліку і звітності розраховує орієнтовні загальні суми 

фінансування Національної академії на наступний календарний рік за 

статтями державного бюджету, виходячи з пропозицій регіональних 

інститутів та суми фінансування Національної академії (м. Київ) поточного 
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року, можливого відсотку інфляції на поточний рік, а також можливих змін 

посадових окладів наукових працівників згідно з законами України та 

нормативно-правовими актами органів виконавчої влади.  

7.3. Розподіл сум фінансування між темами НДР здійснюється в межах 

обсягів фінансування за бюджетними програмами (зокрема, за КПКВК 

0301080 «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері 

державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої 

політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні 

колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – КПКВК 0301080). 

Першочергово виділяється фінансування на перехідні НДР, при цьому 

враховуються проміжні результати НДР.  

7.4. Фінансування тем НДР на початку календарного року 

розпочинається  після затвердження наказу про призначення виконавців НДР 

або укладення цивільно-правових договорів з виконавцями в межах 

затвердженого кошторису.  

7.5. Кожен виконавець НДР, за якою затверджені Технічні завдання 

НДР, пише заяву на виконання НДР за формами, що наведені у додатках 7 і 9 

(на частку ставки або на громадських засадах).  

Наукові керівники НДР відповідно до переліку виконавців готують та 

підписують подання на склад виконавців НДР та забезпечують його 

своєчасне надання разом з заявами виконавців до ІЕАНД.  

Надані до ІЕАНД подання наукових керівників НДР та заяви 

виконавців передаються до відділу роботи з персоналом для підготовки 

проекту наказу про призначення виконавців НДР, який підписується 

президентом Національної академії.  

7.6. Виконавці НДР за договорами підписують цивільно-правові 

договори. 

7.7. Фінансування роботи сторонніх виконавців та експертів 

здійснюється на договірних засадах в установленому порядку. 

7.8. Оплата праці виконавців НДР здійснюється згідно з посадовими 

окладами, що визначені чинним законодавством для наукових працівників 

ЗВО. 

7.9. Оплата праці виконавців НДР за цивільно-правовим договором 

здійснюється за умови подання виконавцем звіту та акту здавання-приймання 

робіт (додаток 4). 

7.10. Матеріальне забезпечення Комплексного наукового проекту 

здійснюється за умови, що такі видатки передбачені у Плані використання та 

кошторисі за бюджетними програмами (зокрема, за КПКВК 0301080). 

7.11. Процедура здійснення матеріального забезпечення Комплексного 

наукового проекту (за умови наявності видатків щодо матеріального 
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забезпечення у Плані використання та кошторисі за бюджетними програмами 

(зокрема, за КПКВК 0301080): 

до 15 жовтня наукові керівники НДР подають до ІЕАНД замовлення на 

канцтовари; 

на основі узагальнених замовлень ІЕАНД подає службову записку до 

господарського управління; 

відповідно до службової записки структурний підрозділ, який здійснює 

господарське забезпечення, здійснює закупівлю канцтоварів та доставляє до 

ІЕАНД; 

ІЕАНД розподіляє закуплену продукцію відповідно до замовлень та 

передає науковим керівникам НДР під їх матеріальну відповідальність; 

ІЕАНД передає списки з отриманими канцтоварами до управління 

планування фінансів, бухгалтерського обліку і звітності.  
 

VIII. Відповідальність і заохочення виконавців НДР 

8.1. За порушення трудової дисципліни в частині виконання наукових 

досліджень (а саме порушення термінів і (або) обсягів виконання етапів 

НДР, визначених технічним завданням; термінів і (або) обсягів завдань 

виконавців НДР, до наукового керівника та виконавців НДР може бути 

застосоване дисциплінарне стягнення.  

8.2. Відповідальність за інші порушення трудової дисципліни 

визначена Правилами внутрішнього трудового розпорядку Національної 

академії. Порядок застосування стягнень визначається відповідно до 

законодавства України.  

Від наукових керівників НДР, які вчасно не подали звіти про НДР, не 

приймаються пропозиції щодо започаткування НДР у наступному році. 

8.3. Матеріальне заохочення виконавців НДР здійснюється відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року № 830 «Про 

затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання 

собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт». 

8.4. Підставою для виплати премії є: 

сприяння винахідництву і раціоналізації; 

виконання і перевиконання виробничих завдань;  

підвищення продуктивності праці;  

поліпшення кінцевих результатів. 

8.5. Премія може виплачуватись за рахунок економії фонду заробітної 

плати відповідної НДР. Розміри премій для дослідників (виконавців НДР) 

та техніків встановлюються наказом за поданням директора Інституту  

експертно-аналітичних досліджень та погоджується віце-президентом 

Національної академії, відповідальним за наукову роботу відповідно до 

розподілу обов’язків, а в регіональних інститутах державного управління – 
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за встановленою у таких інститутах процедурою. 

8.6. Виплата премій передбачає аналіз результатів виконання НДР. Аналіз 

виконується ІЕАНД відповідно до Технічних завдань НДР, цивільно-правових 

договорів (якщо НДР виконується за договором). При цьому враховується 

науковий рівень здобутих результатів за критеріями новизни та вагомості ідей, 

використання сучасних методів досліджень, скорочення термінів виконання 

НДР, збільшення обсягів досліджень в умовах визначених термінів. 
 

IX. Порядок укладення цивільно-правових договорів  

9.1. Підстави для укладення цивільно-правового договору 

9.1.1 Підставами для укладення цивільно-правового договору є: 

набрання чинності законом України про державний бюджет на 

відповідний фінансовий рік; 

наявність фінансування за бюджетними програмами (зокрема, КПКВК 

0301080). 

наявність рішення  Вченої ради Національної академії про схвалення 

тематичного плану НДР; 

наказ про створення тимчасового наукового колективу або робочої 

групи, про виконавців НДР. 

9.1.2 Замовник укладає цивільно-правовий договір (додаток 3) з 

Виконавцем НДР. 

9.1.3 Залежно від характеру, складності та обсягу робіт у Виконавця 

можуть бути співвиконавці. 

9.1.4 Невід’ємною частиною цивільно-правового договору є: 

технічне завдання на створення наукової продукції (додаток 12), яке  

розробляється Виконавцем згідно з ДСТУ 3973-2000 за власні кошти і 

затверджується Замовником; 

калькуляція кошторисної вартості (додаток 5), що розробляється 

Замовником згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання 

собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт». 

9.1.5 Виконавець разом із ІЕАНД проводить підготовчу роботу з 

формування проекту договору, узгодження технічного завдання, кошторису 

та інших умов виконання роботи. 

9.1.6 Цивільно-правовий договір з боку Замовника підписує президент 

Національної академії або за його відсутності особа, яка виконує його 

обов'язки, за наявності віз керівника ІЕАНД, начальника відділу правового 

забезпечення (у разі його відсутності – його заступника), головного 

бухгалтера – начальника управління планування фінансів, бухгалтерського 

обліку і звітності.  
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9.1.7 Калькуляція кошторисної вартості підписується з боку Замовника 

директором ІЕАНД та начальником структурного підрозділу, який 

забезпечує фінансово-економічний супровід. 

9.1.8 Технічне завдання на науково-дослідну роботу підписується 

керівником НДР, затверджується профільним віце-президентом, а його 

підпис завіряється гербовою печаткою. 

9.1.9 Будь-які зміни до цивільно-правового договору оформляються 

додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною договору. 

 

9.2. Контроль за виконанням умов цивільно-правового договору та 

якістю виконання НДР 

9.2.1 Виконання робіт за цивільно-правовим договором розпочинається 

з моменту його підписання та реєстрації Замовником. Супровід виконання 

договору здійснюється ІЕАНД на всіх етапах його виконання. 

9.2.2 Замовник в ході здійснення контролю: 

організує супровід і контроль за виконанням НДР; 

приймає звіти про виконання окремих етапів робіт та завершену роботу 

в цілому;  

може (за рішенням Вченої ради Національної академії або створюваної 

нею комісії) направляти проміжні та заключні звітні матеріали за 

результатами виконання НДР до заінтересованих органів виконавчої влади, 

установ та організацій для їх рецензування, визначення актуальності 

розробки, доцільності розширення або продовження робіт за даною 

тематикою, підготовки пропозицій щодо подальшого використання 

результатів; 

здійснює контроль за укладанням цивільно-правових договорів на 

виконання складових частин НДР. При цьому зміна співвиконавців без 

погодження з Замовником забороняється. 

9.2.3 Невиконання хоча б одного етапу роботи вважається 

невиконанням роботи в цілому. 

 

9.3. Порядок приймання виконаних робіт 

9.3.1 За результатами роботи за договором складається акт здавання-

приймання наукової продукції (додаток 4). Акт підписується Замовником та 

Виконавцем.   

9.3.2 Науковий керівник НДР несе відповідальність за своєчасність 

повноту та якість виконаних робіт. 

9.3.3 Виконавцем має бути представлена Замовнику виконана згідно з 

умовами цивільно-правового договору та технічним завданням наукова 

продукція, визначена умовами договору. 
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9.3.4 Замовник після отримання від Виконавця звітної документації 

виносить її на розгляд комісії, створюваної Вченою радою Національної 

академії та ухвалення Вченої ради Національної академії.  

9.3.5 Акт здавання-приймання НДР є підставою для оплати робіт, 

виконаних за договором. 

9.3.6 Право власності на створену за договором продукцію належить 

Замовнику. 

9.3.7 Використання Виконавцем створеної продукції може 

здійснюватися лише за погодженням із Замовником. 
 

X. Порядок організації та проведення науково-комунікативних заходів 

10.1. До науково-комунікативних заходів, що проводяться в 

Національній академії, належать: науково-практичні конференції, науково-

методологічні та науково-практичні семінари, круглі столи, літні і зимові 

школи, науково-освітні виставки та інші. 

10.2. Організація таких заходів відбувається з метою:  

наукової комунікації провідних науковців, молодих дослідників та 

практиків-управлінців щодо визначення тенденцій розвитку публічного 

управління; 

спрямування результатів наукових досліджень на підвищення 

інституційної спроможності української держави; 

актуалізації ролі і місця науковців Національної академії в експертно-

аналітичному та консультативному супроводі суспільно-політичних реформ; 

сприяння систематизації та розповсюдженню сучасних галузевих та 

міждисциплінарних знань, оволодінню новітніми досягненнями наукової 

методології, ознайомленню із зарубіжними теоретичними напрацюваннями 

та практичним досвідом державотворення; 

апробації наукових результатів, отриманих в ході виконання науково-

дослідної роботи. 

10.3. Ініціювати проведення науково-комунікативних заходів можуть: 

керівництво Національної академії; робоча група, утворена відповідно до  

наказу про проведення науково-комунікативного заходу; структурні 

підрозділи Національної академії (інститути, кафедри, управління, відділи), 

регіональні інститути державного управління. 

10.4. Відповідальними за проведення науково-комунікативних заходів є 

кафедри (з урахуванням їх спеціалізації, наукових інтересів та пріоритетів 

галузі знань «Публічне управління та адміністрування»), інститути. 

10.5. За статусом науково-комунікативні заходи поділяються на 

кафедральні, міжкафедральні та загальноакадемічні. До загальноакадемічних 

належать заходи, що відповідають таким критеріям: 
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загальнодержавна актуальність проблем суспільного розвитку, що 

виносяться на порядок денний; 

участь керівництва органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, Всеукраїнських асоціацій органів місцевого 

самоврядування; 

участь відомих науковців, провідних учених загальнодержавного рівня; 

вироблення підсумкового документа у формі резолюції, аналітичної 

записки або інше з конкретними пропозиціями та рекомендаціями Верховній 

Раді України, Адміністрації Президента України, органам виконавчої влади, 

а також пропозиціями для органів місцевого самоврядування. 

10.6. Основними складовими підготовки, організації та проведення 

науково-комунікативних заходів є: планування, інформування, організація і 

проведення. 

10.7. Підготовка загальноакадемічних науково-комунікативних заходів, 

а зокрема щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за 

міжнародної участі здійснюється в декілька етапів. 

10.7.1 Планування. 

Загальна концепція проведення щорічної Всеукраїнської науково-

практичної конференції за міжнародної участі формується ІЕАНД на підставі 

пропозицій Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, кафедр 

Інституту публічного управління та адміністрування та регіональних 

інститутів державного управління Національної академії, інших її 

структурних підрозділів щорічно у листопаді – грудні. 

Даний етап передбачає збір пропозицій від ініціаторів проведення 

заходів, їх узагальнення, розгляд і схвалення  Вченою радою Національної 

академії. 

Також дані щодо проведення щорічної Всеукраїнської науково-

практичної конференції за міжнародної участі включаються до паспорту 

бюджетної програми, відповідно до якої передбачається фінансування цих 

заходів в межах кошторисних призначень.  

10.7.2 Інформування. 

З метою інформування здійснюється підготовка оголошення 

(розміщується на інформаційному стенді не пізніше ніж за сім днів до 

проведення заходу), прес-релізу та програми (розміщуються на сайті 

Національної академії не пізніше ніж за місяць до проведення заходу). 

Інформація про захід, що відбувся, розміщується на сайті Національної 

академії на наступний день після проведення науково-комунікативного 

заходу. 

Рішення щодо взаємодії з засобами масової інформації для висвітлення 

заходів обговорюється та ухвалюється під час засідання робочої групи з 

планування, організації та проведення науково-комунікативних заходів. 
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10.7.3 Організація. 

Даний етап передбачає: 

визначення й узгодження теми й доповідачів; дати, часу й місця 

проведення; 

запрошення учасників; 

підготовку та уточнення сценарного плану (список учасників та 

порядок виступів); 

збір презентацій доповідей та розміщення їх на сайті Національної 

академії; 

фінансове забезпечення (за наявності коштів); 

протокольне обслуговування (виготовлення та встановлення табличок з 

інформацією про учасників, прапорів тощо); 

підготовка та друк матеріалів (за потреби); 

підготовку приміщень (конференц-зала, аудиторії): встановлення 

столів, стільців, трибуни, обладнання тощо; 

забезпечення представницьких заходів; 

забезпечення відеозв’язку, зокрема з регіональними інститутами 

Національної академії (в разі проведення заходу в режимі відеоконференції); 

забезпечення медіасупроводу (презентація в Power Point з інформацією 

про назву заходу, керівника чи модератора, доповідачів та назви доповідей, 

проект рекомендацій); 

озвучення та відеозйомку. 

Загальноакадемічний рівень науково-комунікативного заходу 

передбачає узгодження з управлінням організаційного забезпечення місця, 

дати та часу проведення заходу, а також ознайомлення президента 

Національної академії з програмою, сценарним планом та проектом 

підсумкового документу не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення заходу.  

Кафедральний та міжкафедральний науково-комунікативний захід  

передбачає узгодження місця, дати, часу проведення заходу та ознайомлення 

з програмою і проектом підсумкового документу першого віце-президента 

Національної академії не пізніше ніж за 5 днів до дня проведення заходу. 

10.7.4 Проведення заходу. 

Перед початком заходу проводиться реєстрація учасників та 

роздаються програми, інші інформаційні матеріали (за наявності). 

На початку засідання у вступному слові окреслюються мета та 

завдання заходу, очікувані результати. Також встановлюється регламент, що 

передбачає тривалість: 

доповідей та виступів (включаючи відповіді на запитання); 

дискусії; 

підведення підсумків, ухвалення заключного документу. 

Під час заходу може вестися стенограма. 
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За результатами науково-комунікативного заходу ухвалюється 

підсумковий документ (резолюція, аналітична записка), який після 

доопрацювання з урахуванням пропозицій учасників заходу надсилається 

органам державної влади та місцевого самоврядування, іншим зацікавленим 

сторонам; здійснюється випуск збірника матеріалів. 

10.8. Відповідальність. 

Завідувачі кафедр Інституту публічного управління та адміністрування 

Національної академії та директори її структурних інститутів відповідають за 

якісну підготовку та проведення науково-комунікативних заходів 

(запрошення доповідачів, підготовка проекту інформаційного повідомлення, 

програми та сценарного плану, підсумкового документу). 

Управління організаційного забезпечення відповідає за узгодження 

проведення загальноакадемічних науково-комунікативних заходів з планами 

керівництва Національної академії. 

Управління комунікативними зв’язками відповідає за комунікації з 

закордонними учасниками науково-комунікативних заходів. 

ІЕАНД відповідає за планування, здійснює загальну координацію 

заходів з підготовки та проведення щорічної Всеукраїнської науково-

практичної конференції за міжнародною участю, забезпечує збір матеріалів 

для підготовки видання збірника тез конференції. 

Управління комунікативними зв’язками відповідає за розміщення прес-

релізу та програми (не пізніше ніж за п’ять днів до проведення заходу), а 

також інформаційного повідомлення про захід, що відбувся (не пізніше ніж 

на наступний день після його проведення) на веб-сторінці Національної 

академії та взаємодіє зі ЗМІ щодо висвітлення науково-комунікативного 

заходу. 

Центр дистанційного навчання відповідає за розміщення прес-релізу та 

програми (не пізніше ніж за п’ять днів до проведення заходу), 

інформаційного повідомлення про захід, що відбувся (на наступний день 

після його проведення) на веб-сторінці Національної академії, забезпечує 

якісний відеоконференцзв’язок з регіональними інститутами (в разі, якщо 

захід проводиться у форматі відеоконференцзв’язку) та медіасупровід заходу. 

Центр експлуатаційно-сервісної роботи відповідає за підготовку 

приміщень (конференц-зала, аудиторії) та забезпечення представницьких 

заходів. 

Управління інформатизації відповідає за медіасупровід науково-

комунікативних заходів, належну роботу обладнання, демонстрування 

презентацій в холі та аудиторії. 

Підрозділ, який забезпечує видавничу діяльність відповідає за друк 

інформаційних матеріалів, редагування, підготовку макету та друк збірників 

матеріалів за результатами науково-комунікативних заходів. 


