Введено в дію наказом президента Національної академії
від 27 березня 2017 року № 141 (зі змінами)
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
1. Загальні положення
1.1. Положення розроблене на основі Закону України “Про вищу освіту” та Положення
про Національну академію державного управління при Президентові України (далі –
Національна академія).
1.2. Положення визначає основні завдання та функції, порядок формування та
організації роботи Вченої ради Національної академії.
1.3. Вчена рада Національної академії (далі – Вчена рада) є колегіальним органом
управління Національної академії.
Вчену раду утворено для погодженого вирішення питань, які віднесені до компетенції
Національної академії як вищого навчального закладу зі специфічними (особливими)
умовами навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України, що здійснює науковометодичне забезпечення діяльності системи підготовки, спеціалізації та підвищення
кваліфікації державних службовців.
1.4. У Національній академії можуть бути утворені вчені ради інститутів Національної
академії, повноваження яких визначаються Вченою радою відповідно до Положення про
Національну академію.
1.5. Вчена рада може делегувати частину своїх повноважень вченим радам інститутів
Національної академії. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених
Законом України "Про вищу освіту", Положенням про Національну академію та цим
Положенням.
1.6. З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та наукової
діяльності Національної академії, Вченою радою утворюються на громадських засадах
дорадчі (дорадчо-консультативні) органи; для вирішення поточних питань діяльності
Національної академії - робочі органи, склад і положення яких схвалюються Вченою радою
та затверджуються в установленому порядку.
1.7. Положення та склад дорадчих та робочих органів Національної академії
схвалюються Вченою радою та затверджуються в установленому порядку (відповідно до
Положення про Національну академію).
1.8. Вчена рада в своїй діяльності керується Конституцією України і законами України,
зокрема Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, нормативними
документами Міністерства освіти і науки України, Положенням про Національну академію,
актами президента Національної академії, цим Положенням.
2. Основні завдання та функції
2.1. У межах своєї компетенції Вчена рада ухвалює рішення щодо:

визначення пріоритетних напрямів діяльності Національної академії та
перспектив її розвитку;
організації виконання Конституції та законів України, нормативно- правових актів
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів чинного
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законодавства з питань, віднесених до сфери діяльності Національної академії;

розгляду основних напрямів економічного й соціального розвитку Національної
академії;
запровадження нових спеціальностей та спеціалізацій;
визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень;
забезпечення якості навчального процесу, наукових та дисертаційних досліджень
у Національній академії;
забезпечення ефективної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що покладено на
заклад;
формування та реалізації видавничої політики Національної академії;
присвоєння вчених звань;
обрання шляхом таємного голосування на посади професорів, завідувачів кафедр,
інших науково-педагогічних працівників Національної академії;
- заслуховування та схвалення звітів, аналітичних та інших матеріалів Національної
академії;
планування, виконання бюджету закладу, а також державного замовлення на
підготовку фахівців;
організації контролю виконання основних завдань і функцій, покладених на
Національну академію.
2.2. Відповідно до основних завдань Вчена рада:
схвалює концепцію розвитку Національної академії та програму заходів щодо її
реалізації;
визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової,
експертно-аналітичної і дорадчої діяльності регіональних інститутів, інститутів Національної
академії;
розглядає плани перспективного розвитку Національної академії;
розробляє і подає до розгляду на загальних зборах трудового колективу проект
Колективного договору, а також зміни й доповнення до нього;
заслуховує щорічний звіт президента Національної академії;
розглядає і ухвалює фінансовий план (кошторис доходів і видатків) і річний
фінансовий звіт Національної академії;
заслуховує звіти про науково-педагогічну та адміністративно- управлінську
діяльність структурних підрозділів Національної академії, у тому числі регіональних інститутів
державного управління Національної академії;
розглядає і схвалює рішення про внесення змін до структури Національної
академії, її основних структурних підрозділів та затверджує рішення про них;
обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр,
професорів кафедр, інших науково-педагогічних працівників Національної академії;
{Абзац дев'ятий пункту 2.2 розділу 2 в редакції наказу президента Національної
академії від 30 березня 2018 року № 119}
погоджує в установленому порядку призначення на посади і звільнення з посад
заступників директорів регіональних інститутів державного управління Національної
академії;
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ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, затверджує освітні
програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
визначає зміст і форми навчання, а також проводить контроль якості навчального
процесу та підготовки слухачів, аспірантів і докторантів
Національної академії;
визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти, розглядає питання про якість професійної підготовки випускників Національної
академії та її подальше вдосконалення;
здійснює моніторинг і аналізує науково-педагогічну діяльність кафедр та інститутів
Національної академії;
затверджує нормативи та визначає обсяги наукового і педагогічного
навантаження для різних категорій науково-педагогічних працівників Національної академії;
схвалює для затвердження в установленому порядку щорічні плани підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників;
формує пропозиції щодо вимог до науково-педагогічних працівників системи
підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування;
рекомендує працівників і випускників Національної академії для їх навчання в
аспірантурі та докторантурі;
ухвалює основні напрями наукових досліджень, теми дисертаційних досліджень,
а також призначення наукових керівників аспірантів, наукових консультантів докторантів,
заслуховує їх звіти;
переглядає склад наукових керівників, консультантів та приймає рішення щодо
усунення від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасну і якісну підготовку
аспірантів або докторантів;
погоджує відповідно до законодавства творчі відпустки аспірантів, докторантів
для завершення наукової роботи, написання монографій, навчальних посібників, підручників
із розглядом планів і звітів про виконання, за наявності поважних причин вирішує питання
щодо продовження терміну навчання;
розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора
філософії і доктора наук;
заслуховує звіт про щорічну атестацію аспірантів та докторантів; встановлює у
визначених випадках термін перебування в аспірантурі та докторантурі диференційовано з
урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації;
розглядає пропозиції щодо переривання підготовки в аспірантурі та докторантурі,
визначає тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин для такого
переривання;
розглядає інші питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу
аспірантури та докторантури;
розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників, навчальних
посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури;
схвалює план видання навчальної, наукової і науково-інформаційної літератури
Національної академії;
заслуховує питання щодо підготовки, публікації навчальних, наукових і науковоінформаційних видань та рекомендує їх до надання відповідного грифу; затверджує плани
наукової і видавничої діяльності;
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затверджує Правила прийому до Національної академії;
погоджує в установленому порядку рішення приймальної комісії про зарахування
вступників до Національної академії; зарахування до аспірантури, докторантури,
переведення аспірантів на іншу форму навчання, відрахування аспірантів, докторантів
Національної академії;
розглядає питання про стан матеріально-технічної бази Національної академії,
ефективність її використання та перспективи розвитку;
розглядає і схвалює план науково-комунікативних заходів Національної академії;
схвалює стандарти робіт щодо інформаційно-аналітичного супроводу
Комплексного-наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування"
Національної академії;
- формулює перспективні напрями розвитку системи підготовки, спеціалізації та
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;
- схвалює рекомендації для закладів системи підготовки, спеціалізації та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
щодо формування змісту; перспективних напрямів фундаментальних і прикладних
досліджень;
- затверджує зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видавання
випускникам спільних і подвійних дипломів (з національними або іноземними вищими
навчальними закладами-партнерами);
присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає
відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої
влади у сфері освіти і науки;
приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту,
наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науковопедагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
- здійснює контроль у межах своєї компетенції за роботою вчених рад інститутів
Національної академії та сприяє діяльності спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій;
- розглядає, висуває наукові праці та затверджує склад авторського колективу на
здобуття Державних премій України та інших премій, участі у конкурсах; здійснює
клопотання щодо представлення працівників Національної академії та підтримку
представників інших організацій до присвоєння державних нагород та почесних звань;
- приймає рішення щодо висунення кандидатів у дійсні члени і членикореспонденти Національної академії наук України та галузевих академій;
- нагороджує Почесною грамотою Національної академії її працівників, слухачів,
аспірантів, докторантів, а також громадян України та інших держав в установленому порядку;
- присуджує почесні звання Національної академії: “Почесний доктор Національної
академії державного управління при Президентові України”, “Заслужений професор
Національної академії державного управління при Президентові України” в установленому
порядку;
{Абзац сорок третій пункту 2.2 розділу 2 в редакції наказу президента Національної
академії від 20 березня 2018 року № 61}
- слухачів, схвалює обсяги фінансування органів самоврядування слухачів та
наукового товариства слухачів, аспірантів, докторантів і молодих учених Національної
академії;
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затверджує символіку Національної академії;
- розглядає інші питання щодо стану та напрямків розвитку навчальної, навчальнометодичної, наукової та науково-дослідницької роботи, міжнародних зв'язків в Національної
академії, окремі питання діяльності Національної академії відповідно до Положення про
Національну академію.
3. Порядок формування
3.1. Вчену раду очолює її голова, якого обирають таємним голосуванням із числа
членів Вченої ради, що мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк
діяльності Вченої ради.
3.2. У разі відсутності голови Вченої ради його обов'язки виконує перший віцепрезидент або віце-президент Національної академії, який обирається на засіданні Вченої
ради відкритим голосуванням.
3.3. До складу Вченої ради входять:

3.3.1. за посадами:
президент Національної академії,
перший віце-президент, віце-президенти Національної академії,
директори регіональних інститутів державного управління, інститутів
Національної академії,
учений секретар Національної академії,
начальник інформаційно-бібліотечного відділу,
головний бухгалтер - начальник управління планування фінансів, бухгалтерського
обліку і звітності Національної академії,
керівники виборних органів первинних профспілкових організацій працівників
Національної академії;
3.3.2. виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників
Національної академії і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук,
докторів філософії; виборні представники, які представляють інших працівників Національної
академії і які працюють на постійній основі в Національній академії; виборні представники
аспірантів, докторантів; керівники органів самоврядування слухачів у Національній академії
відповідно до Положення про Національну академію. Не менш як 75% складу Вченої ради
повинні становити науково-педагогічні працівники Національної академії.
3.4. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники
організацій роботодавців.
3.5. Загальна квота науково-педагогічних працівників Національної академії, які
входять до складу Вченої ради за посадами або обираються до її складу, встановлюється не
менше ніж у 75%, загальна квота виборних представників слухачів - не менше ніж у 10%,
загальна квота представників аспірантів та докторантів - не менше ніж у 2%, решта складу представники інших працівників Національної академії, які входять до складу Вченої ради за
посадою або обираються у порядку, визначеному п. 3.3 цього Положення.
3.6. Виборних представників працівників Національної академії обирають загальні
збори трудового колективу Національної академії за поданням структурних підрозділів, у
яких вони працюють, у порядку, визначеному відповідними нормативними документами;
представників аспірантів, докторантів і слухачів (денної форми навчання) обирають їх
загальні збори у порядку, визначеному окремими нормативними документами.

5

3.7. Учений секретар Національної академії виконує обов'язки ученого секретаря
Вченої ради Національної академії.
3.8. Склад Вченої ради затверджується наказом президента Національної академії
протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої
ради Національної академії.
3.9. Термін повноважень Вченої ради - 5 років. Кількісний та персональний склад
Вченої ради затверджується наказом президента Національної академії. За потреби склад
Вченої ради може змінюватися за ініціативи загальних зборів трудового колективу
Національної академії, Вченої ради, президента Національної академії.
3.10. Член Вченої ради може бути виведений наказом президента Національної
академії зі складу Вченої ради на підставі рішення Вченої ради за грубе порушення цього
Положення та Регламенту Вченої ради, на вимогу зборів трудового колективу, який висунув
його до складу Вченої ради, за неналежне виконання своїх основних обов'язків (притягнення
до дисциплінарної відповідальності - догана), у разі звільнення із посади (якщо входив у
склад Вченої ради за посадою), звільнення з Національної академії.
4. Організація роботи
4.1. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться в міру
необхідності (як правило, один раз на місяць). Засідання Вченої ради правочинне, якщо в
ньому беруть участь більше половини її членів, а з питань обрання на посади науковопедагогічних працівників і присвоєння вчених звань - не менше від 2/3 її складу.
4.2. Для розв'язання невідкладних питань позачергове засідання Вченої ради може
бути скликане головою Вченої ради.
4.3. Члени Вченої ради беруть участь у засіданнях особисто.
4.4. Питання на засіданнях Вченої ради розглядаються згідно з планом роботи, який
складається на поточне півріччя.
4.5. Вчену раду представляє голова Вченої ради.
4.6. Вчена рада має право делегувати у необхідних випадках своїх представників для
участі у роботі вчених рад, державних екзаменаційних комісій регіональних інститутів
державного управління Національної академії, здійснювати представництво в органах
управління освітою при розв'язанні питань удосконалення змісту вищої освіти, організації
діяльності навчальних закладів системи вищої освіти, в т.ч. відомчої освіти.
4.7. З метою розв'язання конкретних проблем Національної академії можуть бути
створені комісії Вченої ради Національної академії (постійні, тимчасові) з питань навчальнометодичної діяльності, науково-дослідної роботи, видавничої діяльності, соціального
розвитку тощо. Склад комісій, за погодження Вченої ради, затверджує президент
Національної академії.
4.8. Підготовка та проведення засідань Вченої ради здійснюється відповідно до
Регламенту підготовки та проведення засідань Вченої ради, затвердженого в установленому
порядку.
4.9. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим
голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на
засіданні, а в разі потреби - таємним голосуванням.
4.10. Таємне голосування проводиться з питань, які визначені даним Положенням та
відповідними нормативними документами.
4.11. Виконання рішень Вченої ради покладається, як правило, на керівників
структурних підрозділів Національної академії.
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4.12. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на
президента, першого віце-президента, віце-президентів та ученого секретаря Національної
академії відповідно до їх функціональних обов'язків.
4.13. Рішення набувають чинності після їх підписання головою Вченої ради або
головуючим при розгляді цього питання (якщо не встановлено іншого терміну введення цих
актів або окремих їх пунктів у дію) та ученим секретарем Вченої ради. Рішення Вченої ради
вводяться в дію наказами президента Національної академії.
4.14. Рішення вчених рад регіональних інститутів державного управління, інститутів
Національної академії можуть бути скасовані рішенням Вченої ради Національної академії.
4.15. Інші питання діяльності Вченої ради, зокрема процедурні, визначаються
Регламентом Вченої ради Національної академії.
4.16. Положення про Вчену раду затверджується Вченою радою і набуває чинності
згідно наказу президента Національної академії.
4.17. Зміни і доповнення до Положення про Вчену раду затверджуються Вченою
радою і набувають чинності згідно наказу президента Національної академії.
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