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1.

Загальна положення.

1, ЩеЙ ПОРЯДОК_У НОВiй
Ч?дакц|i розроблений вiдповiдно до частини
П'ЯТОi cTaTTi б ЗаКОНУ УКРаiЪи оПро
i науково-i*Й""у дiяльнiсть>>,
Примiрного положення ,ро прядок проведення
вакантних наукових посад державнот ^науковоi конкурсу на замiщення
y.ru"b", затвердженого
постановою Кабiнету_Щ]нjстрjв Украiни
вiд iз
постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд ryuyr"2O18 р. М 4О4 (вредакцii
Порядку проведення конкурсу Hi замiщення березня ioit р. ЛЬ 259), та
вакантних посад наукових
працiвникiв
наукових установах Нацiональноi академii
наук Украiни,
затвердженого розпорядженням Президii
нАн
УкраЬиъiдЪ+ *о"rr" rъiiБ.
NЬ 553 (В РеДаКЦii
РОiпорядження fIрезидii
ч*рай
квiтня
р.
Nэ 226), i визначае умови проведення конкурсу
"й)овакантних 202l
на зЬмiщення
посад
наукових працiвникiв (далi
-.конкурс)
В.М.Корецького НАН Украiни (далi r i"6r"ryr)
"'I".r"ryTi держави права iMeHi
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перелiк посад наукових працiвникii якi пiдлягають
замiщенню
конкурсОм, визначастьсЯ В IнституТi
вiдпоВiднО

УкраiЪи <Про наукову

правових aKTiB.

i

дО

за

cTaTTi з1 За*ону
HayKoBo-r.*"ir"y дi"п""iсть> та iнших нормативно-

посади директора, заступника директора з HaykoBoi
роботи, радника
прИ дирекцiТ та
секретарЯ

ученогО
IнститутУ замiщуютьсЯ вiдповiдно
до
Статуту нАН УкраiЪи, основних принципiв
Ърганiзацii'та дiялъностi науковоТ
установи Нацiоналъноi академii наук УкраiЪи,u Cruryry Iнституту.
У цьомУ ПорядкУ термiни вживаються
що мiстяться у Щивiльному кодексi
УкраiЪи, Кодексi законiвпро працю Украiни,
законах УкраiЪи
l - ,<Про наукову i
науково_технiчну дiялънiсть) та оПро
ocBiTy>.
2. Конкурс проводитъся у разi:"йщу

-

звiльнення наукового працiвника

законодавством;

на

пiдставах,

передбачених

- Введення новоi посади наукового працiвника до штатного розпису Iнстиryту
в установленому порядку;
- припинення (закiнчення строку) трудового договору (контракту).
3. Конкурс на замiщення вакантних посад наукових працiвникiв на
УМоВаХ сумiсництва проводиться з урахуванням вимог постанов Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 03 квiтня 1993 р. J\b 245 uПро роботу за сумiсництвом
працiвникiв державних пiдприемств, установ i органiзацiЬ>, вiд 04 березня
2015 р. J\b 81 <Про роботу за сумiсництвом працiвникiв державних
пiдприемств, установ i органiзацiй, якi перемiщуються з районiв проведення
антитерористичноi операцii> та iнших нормативно-правових aKTiB.
4. Конкурс не проводиться у разi замiщення вакантних посад наукових
працiвникiв Iнституту:
- За переведенням наукового працiвника на рiвнозначну або нижчу (за

його згодою) посаду наукового працiвника з iншоi державноi науковоi
установи, юридичноi особи державноi форми власностi, у складi якоТ е
науковий пiдроздiл;
- у разi повернення на посаду наукового працiвника особи у зв'язку iз
закiнченням ii повноважень за виборною посадою;
- у разi переведення особи, звiльненоi вiд виконання обов'язкiв на
керiвнiй науковiй посадi, на посаду наукового працiвника в Iнститутi;
- у разi переведення працiвника на пiдставi затвердженого вченою радою
Iнституту рiшення атестацiйноi KoMiciT щодо призначення на вiдповiдну
посаду наукового працiвника;

-

дiйсними членами (академiками)

НацiональноТ академii наук УкраiЪи;

та

членами-кореспондентами

випускниками:
-докторантури у разi повернення на посади наукових працiвникiв, якi
вони обiймали до вступу в докторантуру;
- аспiрантури, якi працевлаштовуються в установленому порядку.
Конкурс не проводиться у разi замiщення вакантних посад наукових
працiвникiв на умовах трудового договору, укладеного вiдповiдно до пунктiв
2 i З частини першоi cTaTTi 23 Кодексу законiв про працю Украiни, або
контракту:
- керiвниками та авторами проекту переможця вiдповiдного конкурсу на
виконаннrI фундамент€Lпьних дослiджень, прикJIадних дослiджень i розробок,
(далi
дослiдження i розробки) за рахунок коштiв державного бюджету
або за рахунок iнших джерел фiнансування, не заборЪнених законодавством
на перiод виконання дослiджень розробок, передбачених проектом, в
установленому порядку;
тимчасово вiдсутнiх наукових працiвникiв,
пiдвищують
квалiфiкацiю або проходять стажування
вiдривом вiд виробництва;
перебувають
вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею
трирiчного або шестирiчного BiKy вiдповiдно до частини шостоi статгi 179
Кодексу законiв про працю Украiни; у науковому вiдрядженнi, у тому числi
пов'язаному з довготрив€lлою науковою експедицiею; у довгостроковому

-

i

-

у

з

якi

НаУКОВОМУ СТаЖУВаннi,

у тому числi закордонному; виконують державнi або

громадськi обов'язки тощо;
- На ПеРiОД Проведення конкурсу та затвердження його результатiв; на
строк до шести мiсяцiв.
У разi реорганiзацii або лiквiдацii наукових пiдроздiлiв в Iнститутi або
За РеЗУлЬТатами атестацii наукового працiвника на вiдповiднiсть займанiй
ПОСаДi переВедення наукового працiвника на рiвнозначну або нижчу (за його
ЗГОДОЮ) ПОсаДУ наукового працiвника, KpiM посади керiвникiв новоутворених
наукових пiдроздiлiв, здiйснюеться без проведення конкурсу.
Ir. Умови проведення конкурсу
5. ПОСаДа наукового працiвника вважаеться вакантною наступного дня за
ДНеМ НаСТаННя подii, з€вначеноi у пунктi 2 цього Порядку, або з дня введення
HoBoi посади до штатного розпису.

РiШення про проведення конкурсу та про його умови приймаеться
ДИРеКТОРОм Iнституту у разi потреби, €lле не ранiше нiж за три мiсяцi до дня,
коли посада стае вакантною, та не пiзнiше нiж у строк 12 мiсяцiв вiд дня, коли
посада стала вакантною.

б.

КОнкУрс проводиться з дотриманням принципiв законностi,
вiдкритостi, гласностi, прозоростi, недискримiнацii,
доброчесностi,

ефективного i справедливого вiдбору.
7. Оголошення про проведення конкурсу з iнформацiею про строки та
УМОВи Його проведення (далi - оголошення) з метою забезпеченнrI найбiльш
Широкого доступу до конкурсу заiнтересованих осiб, оприлюднюеться на
Офiцiйному веб-сайтi Iнституту, та доводиться до вiдома його працiвникiв,
ШЛяхОМ розмiщення вiдповiдного оголошення на дошцi поточноi iнформацiТ
Iнституту.
Вiдповiдно до cTaTTi 15 Закону Украiни "Про доступ до публiчноi
iнформацii"
оголошення,
iнформацiя
про BaKaHTHi посади наукових
працiвникiв, про проведення конкурсу, про результати конкурсу пiдлягають

обов'язковому оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi Iнституту, в якiй
оголошуеться проведення конкурсу, невiдкладно, ЕLгIе не пiзнiше п'яти робочих
Днiв вiд дня затвердження iз зазначенням датиоприлюднення i дати оновлення.
8. В оголошеннi з€вначаються TaKi вiдомостi:
1) повне найменування Iнстиryту iз з€вначенням мiсцезнаходження,
офiцiйного веб-сайта, HoMepiB телефонiв та адреси електронноi пошти;
2)BaKaHTHi посади наукових працiвникiв, на якi оголошено конкурс, та
квалiфiкацiйнi вимоги до таких посад;
3)перелiк необхiдних документiв, що подаються для участi у KoHKypci;
4) строк прийняттязаяв та документiв, який не може бути меншим нiж 30
календарних днiв вiд дня оприлюднення оголошення;
5)

В

адреса прийняття документiв;

найменування посади особи,

уповноваженоi для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу.

оголошеннi може мiститися iнша додаткова iнформацiя, яка не

суперечить чинному законодавству
9. Змiна умов проведення конкурсу або його скасування здiйснюються за
рiшенням директора Iнституту, про що у TepMiH до двох робочих днiв кадровою
службою повiдомляеться особам, якi виявили бажання взяти участь KoHKypci.
у
10. .щатою оголошення конкурсу е дата оприлюднення оголошення.
III. Прийняття та розгляд документiв для участi у KoHKypci

11.особа, яка виявила бажання взяти участь у KoHKypci (далi
кандидат), подас особисто, надсилае поштою або надсилае на з€вначену

в

оголошеннi адресу електронноi пошти TaKi документи:
1) письмову заяву на iм'я директора Iнстиryту про
участь у KoHKypci;
2) копiю документ&, що посвiдчуе особу;
3) заповнену особову картку (анкету )встановленого зразка;
4) автобiографiю;
5) копiю трудовоi книжки (за наявностi);
6) копii документiв про вищу ocBiTy, пiдвищення квалiфiкацii,
присудження наукового ступеня, присвоення вченого звання, вiйськового
квитка (для вiйськовослужбовцiв або вiйськовозобов'язаних);
7) ПеРеЛiК наукових праць кандидата, опублiкованихвпродовж ocTaHHix
ПЯТИ PoKiB У вiтчизняних та/або iноземних (мiжнародних) рецензованих
фахових виданнях (далi - HayKoBi працi), зокрема, опублiкованих:

-у

наукових виданнях, включених до Перелiку наукових фахових
видань УкраiЪи, який затверджуеться центр€lJIьним органом виконавчоi
ВЛаДИ, ЩО ЗабеЗПечуе та реалiзуе державну полiтику
у сферi науки, науковоi,

науково-технiчноi та iнновацiйноi дiяльностi;
- у наукових виданнях iнших держав;
- У iНОЗемних (мiжнародних) виданнях, проiндексованих у мiжнародних
наукометричних базах.
Перелiк наукових праць з посиланням на iнформацiйнi ресурси та вебСаЙТИ, На яКих вони розмiщенi, або електроннi копii наукових праць
кандидати надсилають на з€вначену в оголошеннi адресу електронноi пошти.
Кандидати можуть надавати додаткову iнформацiю, що вiдобража€
результати ik науковоi дiяльностi:
монографiТ (роздiли
колективних монографiях), пiдру^rники i
навчЕlльнi посiбники (роздiли у них);
- aBTopcbKi законопроекти або ix концепцii, 1^racTb у законопроектних
роботах;
-посилання на HayKoBi онлайн-профiлi.
8) письмову згоду на обробку персон€lльних даних.
Кандидати, якi працюють в Iнститутi, подають лише заяву про участь у

-

у

KoHKypci.

У Разi подання документiв,

визначених пiдпунктом 1-8 пункту 11 цього
ПОРЯдКУ, на з€вначену в оголошеннi адресу електронноi пошти TaKi документи
ПОДаЮТЬся у сканованому виглядi (формат PDF, кожен документ окремим
файлом.

Кандидати, якi виявили бажання взяти участь у KoHKypci, можуть
подавати додаткову iнформацiю про ocBiTy, досвiд роботи, професiйний
piBeHb i репутацiю, (характеристики, рекомендацii, копii наукових
публiкацiй, реферати тощо), а також свое бачення розвитку наукових

дослiджень i розробок на посадi.
|2.У разi надсилання кандидатом документiв поштою датою подання
документiв вважаеться дата, з€}значена на поштовому штемпелi.
,Щокументи, якi поданi кандидатом пiсля закiнчення встановленого строку
iх подання, заlrишаються без розгляду та кандидатовi не повертаються.

13. Облiк та реестрацiю документiв, поданих кандидатами, перевiрку
документiв щодо вiдповiдностi встановленим вимогам у триденний строк вiд
дня надходження забезпечуе кадрова сrryжба Iнституту.
Кандидати, документи яких вiдповiдають встановленим вимогам,
допускаються до участi у KoнKypci (далi - учасники конкурсу).
Кандидати, документи яких не вiдповiдають встановленим вимогам, до
1^racTi у KoнKypci не допускаються, про що iм повiдомляеться кадровою
службою протягом п'яти робочих днiв вiд дня отримання документiв. У
TepMiH не бiльше двох робочих днiв пiсля отримання повiдомлення кандидат
мае право усунути недолiки та повторно подати документи для ylacTi у
KoHKypci.
14. Через ciM робочих днiв (але не пiзнiше десяти робочих днiв) пiсля
закiнчення строку подання з€uIв та документiв рiшенням директора Iнституту
затверджуеться перелiк уrасникiв конкурсу, який оприлюднюеться на
офiцiйному веб-сайтi Iнституту.
15. Вимоги до учасникiв конкурсу встановлюються Iнститутом з
урахуванням пропозицiй (за наявностi) вченоi ради та таких вимог:
1) учасник конкурсу повинен мати:
- вищу ocBiTy не нижче другого (магiстерського) рiвня та залежно вiд посади
наукового працiвника, мати науковий ступiнь з вiдповiдного наукового
напряму;

- результати науковоi дiяльностi, кiлькiсть i якiсть яких вiдповiдае рiвню

вакантноi HayKoBoi посади та особливостям вiдповiдного наукового напряму;
на замiщення вакантноi посади наукового працiвника може
претендувати:
завiдувача наукового вiддiлу (сектора)
доктор наук або доктор

2)

фiлософii (кандидат наук), який мае не менше п'яти poKiB наукового
стажу, за ocTaHHi п'ять poKiB не менше 10 публiкацiй, у ToInry числi не менше
однiеi у перiодичних виданшIх, включених до мiжнародних наукометричних
баз,та/або патентiв;

звання, не менше 10 poKiB наукового стажу, за ocTaHHi п'ять poKiB не менше
10 публiкацiй, у тому числi не менше однiеi
перiодичних виданнях,
вкJIючених до мiжнародних наукометричних баз;

у

фiлософii (кандидат наук), який мае вчене звання, не менше семи poKiB

науковоГо стажу, за ocTaHHi п'ять poKiB не менше семи публiкацiй, у тому
числi не менше однiеi у перiодичних виданнях, включених до мiжнародних
наукометричних б€в;

особа з науковим ступенем не
старшого наукового спiвробiтника
нижче доктора фiлософii (кандидата наук), яка мас не мецше п'яти poKiB
наукового стаж' (з них не менше двох pokiB перебування на посадi
наукового спiвробiтника), за ocTaHHi п'ять poKiB не менше п'яти накуових

публiкацiй, у тому числi не менше однiсi у перiодичних виданнях, включених
до мiжнародних наукометричних баз.
особа з науковим ступенем не нижче
наукового спiвробiтника

доктора фiлософii (кандидата наук), яка мае не менше трьох pokiB
наукового.rч*у, за ocTaHHi три роки не менше трьох наукових публiкацiй;
молодшого наукового спiвробiтника, провiдного iнженера - особа
з науковим ступенем не нижче доктора фiлософii (кандидата наук) або особа,
що мае вищу ocBiTy другого (магiстерського) рiвня.

IV. Порядок роботи та повноваження KoHкypcHoi KoMicii
1б. Для проведення конкурсу наказом директора Iнституту утворюеться
конкурсна комiсiя (далi - комiсiя) у складi не менш як семи осiб,
l7. .Що складу KoMiciT входять члени вченоТ ради, провiднi фахiвцi
окремих структурних пiдроздiлiв Iнстиryту
Головою KoMicii призначаеться заступник директора, вlдповlдzlльнии за
проведення науковоi та науково_органiзацiйноi дiяльностi в Iнститутi.
голосу можуть зzlлуIатися
,.Що роботи KoMicii з правом дорадчого
також
вiдповiднiй галузi права полiтологii,
експерти (фахiвцi)

i

у

а

представник виборного органу первинноi профспiлковоТ органiзацii
Iнституту.

18. ,Щiяльнiсть KoMicii здiйснюсться на засадах:
- вiдкритостi та гласностi;
- piBHocTi прав членiв KoMicii;
- копегiальностi прийняття рiшенъ комiсiею;

-незалежностi, об'сктивностi та

обгрунтованостi

рiшень

KoMicii,

неупередженого ставлення до учасникiв конкурсу
19. Засiдання KoMicii е правоЧинним, якщо на ньомУ присутн1 не MeHrII
двох третин if членiв. Засiдання koMicii можуть проводитися в режим1
вiдеоконференцii. пiд час засiдання може здiйснюватися вiдео- таlабо

дату, час i мiсце проведення засiдання KoMicii кадрова служба
повiдомл"i у"u."икiв конкурсу, не менш як за три робочi днi до проведення

"^'т;:ff;о
засiдання.

21.комiсiя проводить спiвбесiду. з кожним учасником конкурсу.
спiвбесiда може проводитись в режимi вiдеоконференцii
22. За результатами опрацювання поданих документlв, додатково1
iнформацii, наданоi кандидатом, а також спiвбесiди, комiсiя здiйснюе
6

оцiнювання професiйного рiвня учасника конкурсу i приймае рiшення ЩОДО
нього шJIяхом таемного голосування бюлетенями простою бiльшiстю голосiв
вiд затвердженого складу KoMicii.
Пiдрахунок голосiв здiйснюеться секретарем KoMiciI у присутностi ycix

if

членiв. Результати голосування оголошуються головою KoMicii i

вiдображаються в протоколi засiдання KoMicii.
Пiд час оцiнювання вiдомостей, наданих учасником конкурсУ, ТаКОЖ
враховуються:
- акту€rльнiсть, практичне значення отриманоi науковоi (науково-технiчноi)
продукцii;
- наукова новизна та обцрунтованiсть одержаних результатiв ДоСлiДжень i
розробок та висновкiв;
особистий внесок
розроблення сучасних методологiй та методик
виконання дослiджень i розробок;
- володiння сучасними методами та методологiями дослiджень i розробок;
_ досвiд участi у пiдготовцi звiтних матерiалiв про виконанIuI ДОСЛiДЖеНЬ i
розробок, проведення експертизи за мiжнародними програмами, звiтiв за

-

у

результатами експертних оцiнювань (рееr review); участь в редколегiях
мiжнародних та вiтчизняних наукових видань, членство у мiжнародних
фахових товариствах;
- наявнiсть ,щержавноi премii Украiни в гztлузi науки

i технiки, премiй нАн

украiни iMeHi видатних учених Украiни, iнших наукових вiдзнак, у тому

числi мiжнародних;
- piBeHb володiння iноземною мовою (iноземними мовами).
23. У разi, коли два або бiльше учасникiв конкурсу, якi претендують на
одну i ту ж вакантну посаду наукового працiвника, отрим€tли piBHy кiлькiсть
голосiв, переможець конкурсу визнача€ться комiсiею шляхом вiдкритого

голосування.

при цьому комiсiею можуть братися до уваги

переваги учасника
конкурсу у piBHi присудженого ступеня вищоi освiти, присвоеного вченого
звання, досвiдi фаховоi роботи, кiлькостi наукових публiкацiй, статистичних
даних щодо iндексу цитування тощо.
членlв KoMtcti голос головуючого на
голосiв членiв
У разi рiвного розподiлу голосiв
засiдання е вирiшальним.
24. Засiдання KoMicii оформляеться протоколом, який пiдписусться
yciMa присутнiми на засiданнi членами koMicii. Кожний член koMicii мае
право додати до протоколу свою окрему думку в письiиовiй формi.
25. Результати конкурсу не пiзнiше 30 к€шендарних днiв вiд дня
затвердження перелiку учасникiв конкурсу виносяться на розгляд та
затвердження вченоi ради Iнституту.

ВитяГ з протоколу засiдання вченоi Ради про затвердженнrI результатlв
конкурсу долучаеться до конкурсних справ уrасникiв конкурсу.
26, Конкурс вважаеться таким, що не вiдбувся, у разi потреби
оголошуеться повторно, якщо:
- пiд час проведення конкурсу не подано жодно1 заяви;

i

- жодна з осiб, якi виявили бажання взяти участь у KoнKypci, не була до нього

допущена;
- жоден з учасникiв конкурсу (единий уrасник конкурсу) не набрав бiльше
половини голосiв скJIаду KoMicii;
- переможця конкурсу не виявлено за результатами голосування.
27. Iнформацiя про переможцiв конкурсу оприлюднюеться на
офiцiйному веб-сайтi Iнституту.
Результати конкурсу затверджуються наказом директора Iнституту
протягом трьох робочих днiв пiсля затвердження вченою радою

результатiв конкурсу.

28. Якщо протягом 20 каJIендарних днiв вiд дня

затвердження
результатiв конкурсу заяву на призначення на вакантну посаду наукового
працiвника переможцем конкурсу не подано, посада вважаеться вакантною.

На пiдставi

прийнятого рiшення та заJяви переможця конкурсу з
урахуванням статей 2| i 2З Кодексу законiв про працю УкраiЪи з ним

укладаеться контракт або трудовий договiр (безстроковий, що укладаеться на
невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням
cTopiH; такий, що укладаеться на час виконання певноi роботи).
Призначення осiб на посади, якi пiдлягають погодженню або
затвердженню Е{АН УкраiЪи вiдповiдно до Основних принципiв органiзацiТ
та дiяльностi науковоi установи Нацiональноi академiТ наук Украiни та
Статуту Iнституту, здiйснюсться пiсля вiдповiдного погодження або
затвердження. Звiльнення з посади працiвникiв цих категорiй проводиться
трудового законодавства без
директором Iнституту вiдповiдно
погодження з НАН Украiни.
Обранi за конкурсом HayKoBi працiвники, з якими укладено трудовиЙ
договiр на невизначений строк або укладено контракт чи трудовий договiр на
строк, бiльше пяти poKiB, встановлений за погодженням cTopiH, проходять
атестацiю у встановленому законодавством порядку.

до

У. Прикiнцевi положення

29. Цей Порядок набирае чинностi

з

дня Його затвердження,
оприлюднюеться на офiцiйному веб-сайтi Iнституту i пiдлягае неухильному
дотриманню його вимог yciMa субектами органiзацii та проведення
конкурсу на замiщення вакантних посад наукових працiвникiв Iнституту.

