
 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 409 

                     м.Київ                                                                                          «14» 06 2013 р. 

Про виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 20 травня 2013 р. № 363 «Про затвердження 

Порядку розміщення державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації й перепідготовку кадрів» 

 

 

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 

2013 р. № 363 «Про затвердження Порядку розміщення державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» : 

1. Створити конкурсну комісію з відбору виконавців державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 

Національної академії наук України (далі – комісія) у складі згідно з  додатком. 

2. Надати право голові комісії у разі необхідності вносити зміни до її 

складу. 

3. Затвердити: 

3.1. Зразок заявки наукової установи для участі у відборі виконавців 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів (додається). 

3.2. Перелік документів, що надаються науковими установами для 

участі у відборі виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 

та перепідготовку кадрів (додається). 

3.3. Зразок примірного державного контракту на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних кадрів та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації  та перепідготовку кадрів (додається). 

4. Оголошення та інформація про проведення конкурсу публікуються 

в офіційному друкованому виданні, розміщуються на офіційних веб-сайтах 

НАН України та МОН України. 
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5. При визначенні виконавців державного замовлення на підготовку 

наукових кадрів комісії по кожній науковій установі враховувати: 

- показники виконання планів набору й випуску з аспірантури та 

докторантури за попередні роки; 

- можливості забезпечення ефективного наукового керівництва 

аспірантами та консультування докторантів; 

- наявність відповідної матеріально-технічної (експериментальної) бази 

для підготовки наукових кадрів; 

- можливість працевлаштування випускників аспірантури з відривом 

від виробництва. 

6. Строк подання конкурсних пропозицій, що зазначається в 

оголошенні про проведення конкурсу, становить не менше 15 робочих днів з 

дати його оприлюднення. 

7. Відділ наукових і керівних кадрів НАН України готує до засідання 

комісії: 

7.1. Перелік установ НАН України у розрізі напрямів (спеціальностей) 

підготовки, які  згідно із Законом України «Про формування та розміщення 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів» не беруть участь у загальному конкурсі (одноосібно забезпечують 

підготовку наукових кадрів за відповідною науковою спеціальністю). 

7.2. Порівняльний аналіз проектних обсягів державного замовлення та 

обсягів державного замовлення, доведених у попередньому році, в розрізі 

наукових установ НАН України. 

7.3. Інформацію щодо ефективності діяльності аспірантури і 

докторантури за останні 5 років у кожного виконавця державного замовлення. 

8. Під час розгляду конкурсних пропозицій складається протокол, 

копія якого видається учасникам на їх запит протягом трьох робочих днів. 

Державний замовник у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати 

розгляду конкурсних пропозицій, повідомляє кожного учасника про результати 

конкурсу та визначає потенційних виконавців державного замовлення. 

9. За результатами проведення конкурсного відбору виконавців 

державного замовлення у 2013 році Відділу наукових і керівних кадрів НАН 

України забезпечити:  

9.1. Доведення до виконавців розпорядженням Президії НАН України 

обсягів державного замовлення на підготовку наукових кадрів.  
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9.2. Укладення  з виконавцями державного замовлення державних 

контрактів на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів в 

установленому порядку.  

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

головного вченого секретаря НАН України академіка НАН України 

В.Ф.Мачуліна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

             Віце-президент   

Національної академії наук України 

         академік НАН України                                    А.Г.Загородній 

    

 

 

        Головний учений секретар 

  Національної академії наук  України                            

           академік НАН України                                           В.Ф.Мачулін                                         
                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петришина 239 67 47 
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       Додаток  

                                                                                      до розпорядження Президії  

                                                                                                 НАН України 

                                                                                         від  14.06.2013  №  409 

 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії Національної академії наук України з відбору виконавців 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації  

та перепідготовки кадрів 

 

 

МАЧУЛІН 

Володимир Федорович 

 

– 

головний учений секретар Національної 

академії наук України, академік НАН України –    

голова комісії 

 

ПАЛІЙ 

Володимир Михайлович 

– начальник Відділу наукових і керівних кадрів 

НАН України, к.г.-м.н. – заступник голови 

комісії 

ПЕТРИШИНА 

Лариса Володимирівна 

– науковий співробітник сектору підготовки 

наукових кадрів Відділу наукових і керівних 

кадрів НАН України – секретар комісії 

 

ГРАБАРЧУК 

Григорій Олексійович 

– керівник сектору підготовки наукових кадрів 

Відділу наукових і керівних кадрів НАН 

України 

 

ДУБРОВА 

Олександр Євгенович 

– секретар Комісії по роботі з науковою молоддю 

НАН України, к.т.н. 

 

КУБАЛЬСЬКИЙ 

Олег Нарцизович 

– керівник Сектору суспільних наук Науково-

організаційного відділу Президії НАН України, 

к.філос.н. 

 

ЛИТВИШКО 

Лариса Станіславівна 

– начальник Відділу фінансово-економічного 

забезпечення діяльності НАН України 

 

МАЛЬЧЕВСЬКИЙ 

Ігор Анатолійович 

– керівник Сектору фізико-технічних та 

математичних наук Науково-організаційного 

відділу Президії НАН України, к.т.н. 
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ПАЦЮК 

Федір Никифорович 

– керівник Сектору хімічних та біологічних наук 

Науково-організаційного відділу Президії НАН 

України, к.х.н. 

 

СТОЛЯРОВ 

Віктор Михайлович 

– заступник голови Центрального комітету 

профспілки працівників НАН України                     

(за згодою) 

 

ТЕРЕЦЬ 

Марія Іванівна 

– заступник керуючого справами НАН України, 

к.х.н. 

 

ЧЕРНОВСЬКА 

Світлана Миколаївна 

– начальник Відділу науково-правового 

забезпечення діяльності НАН України, к.ю.н. 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

        Головний учений секретар 

  Національної академії наук  України                            

           академік НАН України                                           В.Ф.Мачулін                                         
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  Затверджено 

                                                                                      розпорядженням Президії  

                                                                                                    НАН України 

                                                                                           від 14.06.2013  № 409 
 

Зразок заявки 

 наукової установи Національної академії наук України для участі у відборі 

виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів 

 

(подається на офіційному бланку установи) 

 

 

 

 

                                                                          

Національна академія наук України 

 

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2013                     

№ 363 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» (повна назва наукової 

установи) подає документи для участі у відборі виконавців державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів та 

підвищення кваліфікації кадрів, що проводиться конкурсною комісією 

Національної академії наук України. 

 

 

Додаток на _____ арк. 

 

 

Керівник наукової установи 

(печатка, дата підписання) 
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Затверджено 

                                                                                      розпорядженням Президії  

                                                                                                    НАН України 

                                                                                         від 14.06.2013  № 409 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 

що надаються науковими установами Національної академії наук України для 

участі у відборі виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних кадрів та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів 

 

 

 

1. Довідка щодо ефективності діяльності аспірантури і докторантури 

учасника конкурсного відбору за останні 5 років. 

2. Копія відповідного документа про відкриття наукової спеціальності в 

аспірантурі, докторантурі. 

3. Проектні показники обсягу прийому та випуску за державним 

замовленням учасника конкурсного відбору. 

4. Довідка про склад наукових кадрів учасника конкурсного відбору. 

5. Список імовірних наукових керівників за відповідними 

спеціальностями. 

6. Довідка про імовірних претендентів на навчання у докторантурі.  
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               Затверджено                                                                                                         

                                                                                    розпорядженням  Президії  

                                                                                                  НАН України 

                                                                                         від 14.06.2013  № 409 

                                   

ПРИМІРНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ 

на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів,підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 

 

№  _____                                                   від     “____” ____________  20____ р. 

 

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України «Про формування 

та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів» 

 

Національна академія наук України 

 

в особі     _________________________________________________________, 

   (посада, прізвище та ініціали) 

 

яка діє на підставі Статуту Національної академії наук України  та постанови 

Президії НАН України від ______________ №______(далі – Державний замовник)  

і   

 

  ___________________________________________________________________ 

                                                   (повне найменування наукової установи ) 

 

в особі____________________________________________________________, 

(посада, прізвище та ініціали) 

 

який діє на підставі  ___________________________________________________, 

                                            (назва відповідного документа) 

 

(далі – Виконавець державного замовлення) уклали державний контракт (далі - 

Контракт) про таке: 

 

1. Предмет контракту 

 

1.1. Виконавець державного замовлення бере на себе зобов’язання у 20___ 
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році за рахунок коштів державного бюджету забезпечити у повному обсязі 

виконання державного замовлення з прийому та випуску фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів, затвердженого розпорядженням Президії НАН України 

від _____________ № _____ у розрізі освітньо – кваліфікаційних рівнів, 

напрямів підготовки, галузей знань та науки, спеціальностей і форм навчання, 

згідно з додатками. 

 

1.2. Асигнування Виконавцю державного замовлення надаються 

Державним замовником як головним розпорядником бюджетних коштів 

розподілом відкритих асигнувань в межах фактичних відкритих асигнувань.  

 

1.3. Зміни до обсягу  державного замовлення з прийому та випуску  

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів у розрізі освітньо – кваліфікаційних 

рівнів, напрямів підготовки, галузей знань та науки, спеціальностей і форм 

навчання вносять шляхом укладання додаткової угоди до цього Контракту. 

 

2. Обов’язки та права Державного замовника 

 

2.1. Державний замовник зобов’язаний у встановленому законодавством 

порядку здійснювати фінансування Виконавця державного замовлення. 

2.2. Державний  замовник має право отримувати від Виконавця 

державного замовлення: 

інформацію, необхідну для належної підготовки матеріалів щодо подання 

у встановленому законодавством порядку пропозицій до проекту державного 

замовлення та проекту державного бюджету; 

пропозиції щодо внесення  змін до обсягу державного замовлення. 

Крім того, Державний  замовник має право: 

здійснювати контроль за виконанням державного замовлення Виконавцем 

державного замовлення та ефективністю використання ним бюджетних 

коштів. 

приймати рішення про дострокове розірвання цього Контракту у разі, 

якщо  Виконавця державного замовлення у встановленому законодавством 

порядку : 

1) ліквідовано; 

2) позбавлено ліцензії (дозволу) на провадження відповідної освітньої 

діяльності. 
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Рішення про дострокове розірвання цього Контракту може прийматись 

Державним замовником також у разі, якщо згідно з законодавством    

встановлено, що Виконавець державного замовлення здійснює підготовку 

кадрів за державним замовленням з порушенням бюджетного законодавства 

(використовує кошти державного бюджету не за цільовим призначенням 

тощо).  

Про прийняття рішення щодо дострокового розірвання Контракту 

Державний замовник повідомляє Виконавця державного замовлення не 

пізніше, ніж за місяць. 

 

3. Обов’язки та права Виконавця державного замовлення. 

 

3.1. Виконавець державного замовлення зобов’язаний забезпечувати: 

обов’язкове виконання державного замовлення з прийому та випуску 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів робітничих кадрів відповідно до пункту 

1.1 цього Контракту. 

надання освітніх послуг на рівні не нижчому від  державних стандартів 

освіти; 

контроль за здійсненням навчального процесу відповідно до нормативних 

документів; 

сприяння працевлаштуванню випускників; 

неухильне дотримання режиму ефективного та раціонального 

використання  коштів відповідно до їх цільового призначення; 

подання Державному замовнику у повному обсязі та у встановлені 

строки: 

1) пропозицій щодо обсягу та структури показників прийому і випуску 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів з урахуванням потреб ринку праці на 

відповідний період; 

2) пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України на 

відповідний рік щодо необхідних обсягів видатків на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 

та перепідготовки кадрів. 

3) статичної звітності про виконання державного замовлення за 

встановленими статистичними органами формами. 

 

3.2. Права Виконавця державного замовлення: 

Виконавець державного замовлення має право вносити Державному 
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замовнику як головному розпоряднику коштів державного бюджету пропозиції 

щодо корегування показників державного замовлення з прийому та випуску 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів протягом строку дії цього Контракту. 

 

4. Термін дії Контракту 

 

Контракт набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом 

терміну підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за відповідним 

освітньо-кваліфікаційними рівнями (для здобуття відповідних наукових 

ступенів), на підготовку яких укладений даний Контракт. 

 

5. Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань 

 

6.1. Виконавець державного замовлення несе відповідальність за 

належне виконання зобов’язань за договором, в тому числі за цільове 

використання бюджетних коштів та фактичні витрати відповідно до 

бухгалтерського обліку та згідно з чинним законодавством. 

6.2. Державний замовник і Виконавець державного замовлення 

частково або повністю звільняються від виконання своїх обов’язків за умов 

виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які неможливо на часа 

підписання договору, а саме: військові дії, стихійні лиха, громадські 

заворушення, рішення органів державної влади при секвестрування 

державного бюджету та внесення інших змін до нього, які унеможливлюють 

подальше виконання договору та про які сторони договору повідомляють одне 

одного протягом 15 діб. 

6.3. Державний замовник має право перевіряти фактичні затрати, а 

також використання наданих коштів за первинними документами 

бухгалтерського обліку Виконавця державного замовника та здійснювати 

поточний контроль. 

6.4. Державний замовник не відповідає перед Виконавцем державного 

замовника за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки 

фінансування з Державного бюджету України. 

 

6. Припинення дії Контракту  

 

6.1. Дія Контракту припиняється: 

за взаємною згодою сторін; 
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достроково за ініціативою Державного замовника у випадках, 

передбачених пунктом 2.2 цього Контракту; 

у разі ліквідації як юридичної особи однієї зі сторін Контракту. При цьому, 

у рішенні про ліквідацію Виконавця державного замовника, прийнятому у 

встановленому порядку, повинен бути зазначений навчальний заклад (наукова 

установа), що забезпечить завершення підготовки осіб, які навчались за 

державним замовленням у ліквідованому навчальному закладі (науковій 

установі); 

за рішенням суду у разі порушення або невиконання умов цього 

Контракту; 

якщо виконання стороною Контракту своїх зобов’язань є неможливим у 

зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, 

встановлені Контрактом щодо освітньої послуги, і, при цьому, будь-яка із 

сторін не погоджується  на внесення змін до Контракту. 

 

7. Прикінцеві положення 

         Контракт складений у 2-х примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної сторони. 

 

Юридичні адреси Сторін: 

 

Виконавець державного замовлення Державний замовник 

 

Додатки: витяги з планів підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних 

та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за 

державним замовленням. 

 

Примітка.  
 

 До контракту, що укладається з  конкретним Виконавцем державного 

замовлення, за взаємною згодою можуть бути внесені й інші зобов’язання 

сторін. 

 



 
               Затверджено                                  
                                                                                    розпорядженням  Президії  
                                                                                                  НАН України 
                                                                                         від 14.06.2013  № 409 
                                   

ПРИМІРНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ 
на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів,підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 
 

№  _____                                                   від     “____” ____________  20____ р. 
 

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України «Про формування 
та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів» 

 
Національна академія наук України 

 
в особі     _________________________________________________________, 

   (посада, прізвище та ініціали) 
 

яка діє на підставі Статуту Національної академії наук України  та постанови 
Президії НАН України від ______________ №______(далі – Державний замовник)  
і   
 
  ___________________________________________________________________ 
                                                   (повне найменування наукової установи ) 

 
в особі____________________________________________________________, 

(посада, прізвище та ініціали) 
 

який діє на підставі  ___________________________________________________, 
                                            (назва відповідного документа) 
 
(далі – Виконавець державного замовлення) уклали державний контракт (далі - 
Контракт) про таке: 
 

1. Предмет контракту 
 
1.1. Виконавець державного замовлення бере на себе зобов’язання у 20___ 

році за рахунок коштів державного бюджету забезпечити у повному обсязі 
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виконання державного замовлення з прийому та випуску фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів, затвердженого розпорядженням Президії НАН України 
від _____________ № _____ у розрізі освітньо – кваліфікаційних рівнів, 
напрямів підготовки, галузей знань та науки, спеціальностей і форм навчання, 
згідно з додатками. 

 
1.2. Асигнування Виконавцю державного замовлення надаються 

Державним замовником як головним розпорядником бюджетних коштів 
розподілом відкритих асигнувань в межах фактичних відкритих асигнувань.  

 
1.3. Зміни до обсягу  державного замовлення з прийому та випуску  

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів у розрізі освітньо – кваліфікаційних 
рівнів, напрямів підготовки, галузей знань та науки, спеціальностей і форм 
навчання вносять шляхом укладання додаткової угоди до цього Контракту. 

 
2. Обов’язки та права Державного замовника 
 
2.1. Державний замовник зобов’язаний у встановленому законодавством 

порядку здійснювати фінансування Виконавця державного замовлення. 
2.2. Державний  замовник має право отримувати від Виконавця 

державного замовлення: 
інформацію, необхідну для належної підготовки матеріалів щодо подання 

у встановленому законодавством порядку пропозицій до проекту державного 
замовлення та проекту державного бюджету; 

пропозиції щодо внесення  змін до обсягу державного замовлення. 
Крім того, Державний  замовник має право: 
здійснювати контроль за виконанням державного замовлення Виконавцем 

державного замовлення та ефективністю використання ним бюджетних 
коштів. 

приймати рішення про дострокове розірвання цього Контракту у разі, 
якщо  Виконавця державного замовлення у встановленому законодавством 
порядку : 

1) ліквідовано; 
2) позбавлено ліцензії (дозволу) на провадження відповідної освітньої 

діяльності. 
Рішення про дострокове розірвання цього Контракту може прийматись 
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Державним замовником також у разі, якщо згідно з законодавством    
встановлено, що Виконавець державного замовлення здійснює підготовку 
кадрів за державним замовленням з порушенням бюджетного законодавства 
(використовує кошти державного бюджету не за цільовим призначенням 
тощо).  

Про прийняття рішення щодо дострокового розірвання Контракту 
Державний замовник повідомляє Виконавця державного замовлення не 
пізніше, ніж за місяць. 

 
3. Обов’язки та права Виконавця державного замовлення. 
 
3.1. Виконавець державного замовлення зобов’язаний забезпечувати: 
обов’язкове виконання державного замовлення з прийому та випуску 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовки кадрів робітничих кадрів відповідно до пункту 
1.1 цього Контракту. 

надання освітніх послуг на рівні не нижчому від  державних стандартів 
освіти; 

контроль за здійсненням навчального процесу відповідно до нормативних 
документів; 

сприяння працевлаштуванню випускників; 
неухильне дотримання режиму ефективного та раціонального 

використання  коштів відповідно до їх цільового призначення; 
подання Державному замовнику у повному обсязі та у встановлені 

строки: 
1) пропозицій щодо обсягу та структури показників прийому і випуску 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовки кадрів з урахуванням потреб ринку праці на 
відповідний період; 

2) пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України на 
відповідний рік щодо необхідних обсягів видатків на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 
та перепідготовки кадрів. 

3) статичної звітності про виконання державного замовлення за 
встановленими статистичними органами формами. 

 
3.2. Права Виконавця державного замовлення: 
Виконавець державного замовлення має право вносити Державному 

замовнику як головному розпоряднику коштів державного бюджету пропозиції 
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щодо корегування показників державного замовлення з прийому та випуску 
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовки кадрів протягом строку дії цього Контракту. 

 
4. Термін дії Контракту 
 
Контракт набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом 

терміну підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за відповідним 
освітньо-кваліфікаційними рівнями (для здобуття відповідних наукових 
ступенів), на підготовку яких укладений даний Контракт. 

 
5. Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань 
 
1.1. Виконавець державного замовлення несе відповідальність за 

належне виконання зобов’язань за договором, в тому числі за цільове 
використання бюджетних коштів та фактичні витрати відповідно до 
бухгалтерського обліку та згідно з чинним законодавством. 

1.2. Державний замовник і Виконавець державного замовлення 
частково або повністю звільняються від виконання своїх обов’язків за умов 
виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які неможливо на часа 
підписання договору, а саме: військові дії, стихійні лиха, громадські 
заворушення, рішення органів державної влади при секвестрування 
державного бюджету та внесення інших змін до нього, які унеможливлюють 
подальше виконання договору та про які сторони договору повідомляють одне 
одного протягом 15 діб. 

1.3. Державний замовник має право перевіряти фактичні затрати, а 
також використання наданих коштів за первинними документами 
бухгалтерського обліку Виконавця державного замовника та здійснювати 
поточний контроль. 

1.4. Державний замовник не відповідає перед Виконавцем державного 
замовника за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки 
фінансування з Державного бюджету України. 

 
6. Припинення дії Контракту  
 
6.1. Дія Контракту припиняється: 
за взаємною згодою сторін; 



5 
 

достроково за ініціативою Державного замовника у випадках, 
передбачених пунктом 2.2 цього Контракту; 

у разі ліквідації як юридичної особи однієї зі сторін Контракту. При цьому, 
у рішенні про ліквідацію Виконавця державного замовника, прийнятому у 
встановленому порядку, повинен бути зазначений навчальний заклад (наукова 
установа), що забезпечить завершення підготовки осіб, які навчались за 
державним замовленням у ліквідованому навчальному закладі (науковій 
установі); 

за рішенням суду у разі порушення або невиконання умов цього 
Контракту; 

якщо виконання стороною Контракту своїх зобов’язань є неможливим у 
зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, 
встановлені Контрактом щодо освітньої послуги, і, при цьому, будь-яка із 
сторін не погоджується  на внесення змін до Контракту. 

 
7. Прикінцеві положення 
         Контракт складений у 2-х примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної сторони. 
 

Юридичні адреси Сторін: 
 

Виконавець державного замовлення Державний замовник 
 

Додатки: витяги з планів підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних 
та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за 
державним замовленням. 

 
Примітка.  
 
 До контракту, що укладається з  конкретним Виконавцем державного 

замовлення, за взаємною згодою можуть бути внесені й інші зобов’язання 
сторін. 

 
 



На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 р. № 
363 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» та з метою розміщення 

державного замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та 
докторантуру Національна академія наук України оголошує конкурс  на 
розміщення державного замовлення на підготовку наукових кадрів через 

аспірантуру та докторантуру у межах галузей наук: 

Замовник, освітньо-кваліфікаційні 
рівні, аспірантура, докторантура 

Прийом, чол. 

Всього 
в тому числі за денною 

формою навчання 

 
Національна академія наук України 

 

Аспірантура 762 530 

 
У тому числі за напрямами підготовки: 
 

Фізико-математичні науки 188 154 
Хімічні науки 62 50 

Біологічні науки 115 82 
Геологічні науки 32 22 
Технічні науки 165 109 

Історичні науки 33 19 
Економічні науки 59 30 
Філософські науки 5 4 

Філологічні науки 31 19 
Географічні науки 10 7 

Юридичні науки 10 7 
Медичні науки 11 6 
Мистецтвознавство 8 4 

Національна безпека 10 5 
Соціологічні науки 7 4 

Політичні науки 8 3 
Культурологія 3 2 
Соціальні комунікації 5 3 

 
Докторантура 60 60 

 
У тому числі за напрямами підготовки: 
 

Фізико-математичні науки 20 20 
Хімічні науки 1 1 

Біологічні науки 1 1 
Геологічні науки 2 2 

Технічні науки 16 16 

Історичні науки 3 3 
Економічні науки 8 8 

Філософські науки 1 1 
Філологічні науки 4 4 
Географічні науки 2 2 

Соціологічні науки 2 2 



 

До участі в конкурсі допускаються наукові установи НАН України, які 
мають дозвіл на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру 

з відповідних спеціальностей.  
При визначенні виконавців державного замовлення на підготовку 

наукових кадрів конкурсна комісія по кожній науковій установі буде 
враховувати: 

- показники виконання планів набору й випуску з аспірантури та 
докторантури за попередні роки; 

- можливості забезпечення ефективного наукового керівництва 
аспірантами та консультування докторантів; 

- наявність відповідної матеріальної (експериментальної) бази для 
підготовки наукових кадрів. 

Для участі у конкурсному відборі виконавці державного замовлення на 

підготовку наукових кадрів - наукові установи НАН України подають наступні 
документи: 

1. Заявка на участь у відборі виконавців державного замовлення на 
підготовку наукових кадрів.  

2. Довідка щодо ефективності діяльності аспірантури і докторантури 
учасника конкурсного відбору за останні 5 років. 

3. Копія документа про дозвіл на підготовку наукових кадрів в аспірантурі, 
докторантурі з відповідних спеціальностей. 

4. Проектні показники обсягу прийому та випуску за державним 
замовленням кожного учасника конкурсного відбору. 

5. Список імовірних наукових керівників за відповідними 
спеціальностями. 

6. Довідка про імовірних претендентів на навчання у докторантурі.  

 
Зазначені документи подаються до Відділу наукових і керівних кадрів 

НАН України не пізніше 20 червня 2013 року.  
Документи, що надішли до конкурсної комісії після встановленого 

строку та не відповідають умовам конкурсу, до розгляду не приймаються.  
 

Адреса для довідок: 
Київ, вул.Володимирська, 54 кім.335, 326  

Тел. 239-67-47, 239-66-59 
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