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ПРАВИЛА
призначення академічних стипендій
у Національному інституті стратегічних досліджень
Загальні питання
1. Дія цих Правил поширюється на аспірантів і докторантів Національного інституту
стратегічних досліджень (далі – Інститут), які навчаються за денною формою навчання (з
відривом від виробництва) за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету.
2. Аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між
Інститутом та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за
рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.
Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку
переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за денною формою навчання (з
відривом від виробництва) в межах навчального закладу або до іншого навчального закладу,
призначення і виплата академічної стипендії здійснюється згідно з Порядком призначення і
виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016
№ 1050 (далі – Порядок), а саме – з місяця, що настає за датою переведення (поновлення)
особи на навчання відповідно до наказу директора Інституту.
3. На загальних підставах відповідно до Порядку здійснюються призначення і виплата
академічних стипендій аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства,
які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного
українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої
освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
Призначення і виплата стипендій аспірантам, докторантам, які є іноземцями і
навчаються в Інституті відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету
Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів.
Призначення і виплата академічних стипендій аспірантам, докторантам, які є іноземцями
і навчаються в Інституті згідно з угодами між такими закладами про міжнародну академічну
мобільність, можуть здійснюватися за рахунок власних надходжень Інституту.
4. Аспірантам і докторантам Інституту, призначаються академічні стипендії на підставі
наказу про зарахування до Інституту.
5. Правила призначення академічних стипендій в Інституті розробляються відповідно до
Порядку та затверджуються Вченою радою.
Для вирішення питань щодо призначення академічної стипендії, надання матеріальної
допомоги аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у науковій
діяльності наказом директора Інституту утворюється стипендіальна комісія.
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До складу стипендіальної комісії входять: директор та/або перший заступник директора
Інституту, представники фінансових підрозділів, завідувачі відділів Інституту.
У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативноправовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, цими Правилами,
Порядком, статутом Інституту.
За поданням стипендіальної комісії директор Інституту затверджує реєстр осіб, яким
призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам
законодавства та правилам призначення стипендій Інституту.
6. Стипендії виплачуються один раз на місяць.
У разі зарахування аспірантів, докторантів на навчання до Інституту з дати, яка не
збігається з початком календарного місяця, академічна стипендія виплачується у сумі,
пропорційній кількості календарних днів, які залишаються до закінчення такого місяця.
У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну стипендію, настає
до закінчення місяця або стипендіат вибуває з Інституту до закінчення строку навчання, їм
виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.
У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони
здоров’я, особа отримує академічну стипендію у призначеному їй розмірі.
На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу
навчального закладу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.
Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації,
протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі,
встановленому згідно з цими Правилами, Порядком за результатами навчання в останньому
перед призовом навчальному семестрі.
7. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за
денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога,
передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами, Порядком.
8. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у
науковій діяльності Інститут має право надавати матеріальну допомогу та заохочення
аспірантам, які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання (з
відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Інституту,
затвердженому у встановленому порядку.
Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та
заохочення, розробляється навчальним закладом та затверджується його Вченою радою.
Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та
заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.
9. Аспіранти (докторанти), які реалізують право на академічну мобільність і зберігають
статус здобувача вищої освіти (наукового ступеня) за денною формою навчання (навчаються з
відривом від виробництва) в Інституті, протягом строку навчання за програмою академічної
мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію,
призначену відповідно до цих Правил, Порядку, у разі, коли умовами договору про навчання
за програмою академічної мобільності, укладеного ними з навчальним закладом за основним
місцем навчання, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі
протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому
навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на
національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є
меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цього Порядку.
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Академічні стипендії в Інституті
10. Академічними стипендіями є ординарні (звичайні) академічні стипендії.
11. Академічна стипендія аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою
(з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 відсотків* відповідного посадового
окладу, визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті
праці на відповідних посадах), а саме:
викладача – для аспірантів;
доцента – для докторантів.
Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за наявний науковий ступінь
або вчене звання, встановлених у граничних розмірах згідно з нормативно-правовими актами,
у разі, коли відповідна освітньо-наукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим
ступенем або вченим званням. У разі наявності у докторанта кількох наукових ступенів
(вчених звань) доплата встановлюється за вищим науковим ступенем (вченим званням).
Питання про відповідність наукових ступенів, вчених звань профілю освітньо-наукової
(наукової) програми вирішує директор Інституту. Документи, що засвідчують наявність
наукового ступеня, вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим
законодавством.
Аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не
більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія, призначена
відповідно до цих Правил, Порядку, виплачується у повному обсязі.
Аспірантам, докторантам, які поновили навчання після наданої їм в установленому
порядку перерви у навчанні, та аспірантам або докторантам, яким в установленому порядку
продовжено строк навчання в аспірантурі або докторантурі, академічна стипендія
призначається на весь наступний період навчання.
Аспірантам, докторантам, які реалізують право на академічну мобільність при
одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти/наукового ступеня за денною
формою навчання (з відривом від виробництва) в Інституті і не отримують регулярної
безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку
навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до
пункту 11 Порядку, виплата стипендії зупиняється на строк навчання в іншому навчальному
закладі.
Питання виплати стипендії вирішується стипендіальною комісією після повернення
такої особи до Інституту за основним місцем навчання на підставі рішення відповідного
відділу Інституту за результатами розгляду письмового звіту здобувача вищої
освіти/наукового ступеня. Обов’язковою умовою прийняття стипендіальною комісією
позитивного рішення про виплату стипендії є вимога, що визнання результатів, отриманих під
час навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі, не
призвели до збільшення строку навчання особи в аспірантурі, докторантурі в Інституті за
основним місцем навчання порівняно з нормативним. У разі прийняття зазначеного рішення
стипендіальної комісії аспіранту, докторанту виплачується стипендія, що не була виплачена за
весь період навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на
території України чи поза її межами, у повному обсязі.
* У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Порядку, визначений у
гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа,
більшого за розрахункове.

