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Проект 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постановою Президії 

НАПрН України 

№ 102/4 від 16 березня 2017 р. 

 

Положення  

«Про порядок обрання дійсних членів (академіків), 

членів-кореспондентів та іноземних членів 

Національної академії правових наук України» 

(нова редакція) 

 

1. Визначення термінів 

 

1.1. Кандидат у дійсні члени (академіки) НАПрН України 

– член-кореспондент, дійсний член (академік) і член-

кореспондент Національної академії наук України та інших 

національних галузевих академій наук, який створив визнану 

вітчизняною та світовою науковою спільнотою наукову школу, 

запропонував підхід до розв’язання наукових проблем у галузі 

держави і права, що має велике теоретичне чи практичне 

значення, проводить активну наукову та громадську діяльність, 

висунутий кандидатом у дійсні члени (академіки) відповідно до 

п. 3 цього Положення. 

1.2. Кандидат у члени-кореспонденти НАПрН України – 

вчений України, який має визнаний вітчизняною та світовою 

науковою спільнотою науковий доробок, розв’язав наукову 

проблему у галузі держави і права, що має вагоме теоретичне чи 

практичне значення, проводить активну наукову та громадську 

діяльність, має науковий ступінь доктора наук, висунутий 

кандидатом у члени-кореспонденти відповідно до п. 3 цього 

Положення. 
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1.3. Кандидат у іноземні члени НАПрН України – 

визнаний міжнародною науковою спільнотою вчений-юрист 

іншої держави, який вагомо сприяє розвитку наукових 

досліджень і міжнародних наукових зв’язків НАПрН України. 

1.4. Загальні збори членів НАПрН України – найвищий 

орган самоврядування НАПрН України, до складу якого входять 

дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПрН 

України.  

Обліковий склад загальних зборів НАПрН України 

відповідає фактичній кількості членів НАПрН України на день 

проведення виборів. До кворуму загальних зборів за рішенням 

президії не враховуються члени НАПрН України, які 

перебувають під час проведення виборів у відрядженнях або 

стан здоров'я яких чи інші виняткові обставини виключають 

можливість їх участі в засіданнях. 

1.5. Загальні збори відділення НАПрН України – вищий 

керівний орган відділення, до складу якого входять дійсні члени 

(академіки) та члени-кореспонденти відділення на день 

проведення виборів.  

До облікового складу загальних зборів відділення Академії 

не включаються дійсні члени (академіки) та члени-

кореспонденти Академії, які перебувають під час виборів у 

закордонних відрядженнях. У виняткових випадках за рішенням 

президії Академії до облікового складу дійсних членів 

(академіків) та членів-кореспондентів Академії загальних зборів 

відділення можуть не включатися також дійсні члени 

(академіки) та члени-кореспонденти Академії, стан здоров'я яких 

або інші виняткові обставини виключають можливість їх участі 

в засіданнях і голосуванні. 

1.6. Рейтингове голосування – спосіб голосування 

одночасно по всіх кандидатах, включених у бюлетень для 
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голосування, при якому особа, яка голосує, має віддати свій 

голос тільки за таку кількість кандидатів, скільки є вакантних 

місць для обрання.  

1.7. Особи, які беруть участь у голосуванні за дійсних 

членів (академіків) – дійсні члени (академіки), підписи яких 

зроблені ними особисто у явочному листі у день проведення 

виборів для отримання персональної картки голосування, а у 

випадку проведення голосування іменними бюлетенями – 

отримання відповідних бюлетенів для голосування. 

1.8. Особи, які беруть участь у голосуванні за членів-

кореспондентів –  дійсні члени (академіки) та члени-

кореспонденти, підписи яких зроблені ними особисто у 

явочному листі на дату проведення виборів та які отримали 

бюлетень для таємного голосування. 

 

2. Загальні положення 

 

2.1. Обрання дійсних членів (академіків), членів-

кореспондентів НАПрН України здійснюється кожні три роки і 

призначається президією НАПрН України в межах наявних 

вакансій. 

Перелік вакансій для обрання дійсних членів (академіків) та 

членів-кореспондентів НАПрН України встановлюється 

президією з урахуванням пропозицій відділень за результатами 

аналізу тенденцій розвитку світової та вітчизняної науки, 

наявного кадрового потенціалу для заміщення цих вакансій, 

необхідності представлення в НАПрН України всіх галузей 

права. 

Процедура виборів дійсних членів (академіків), членів-

кореспондентів, іноземних членів НАПрН України визначається 

чинним законодавством, Статутом НАПрН України, цим 
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Положенням, рішеннями загальних зборів та президії НАПрН 

України. 

2.2. Вибори дійсних членів (академіків) та членів-

кореспондентів НАПрН України проводяться двома етапами. На 

першому етапі під час проведення загальних зборів відділень 

проводиться рейтингове голосування щодо кандидатів у члени 

НАПрН України, на якому члени відділення визначаються з 

підтримкою кандидатів по відповідному відділенню. У 

рейтинговому голосуванні щодо кандидатів у дійсні члени 

(академіки) та члени-кореспонденти приймають участь всі члени 

відділення. Відділення може запрошувати кандидатів у члени 

Академії на свої загальні збори. Другим етапом є обрання 

дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів з числа 

кандидатів. Дійсні члени (академіки) обираються виключно на 

зібранні дійсних членів (академіків) НАПрН України. Обрання 

членів-кореспондентів відбувається на загальних зборах НАПрН 

України.  

2.3. Передвиборна кампанія та вибори проводяться прозоро 

в умовах гласності та поінформованості наукової громадськості. 

2.4. Результати виборів оприлюднюються на офіційному 

веб-сайті НАПрН України.   

 

3. Оголошення, висунення та реєстрація кандидатів у дійсні 

члени (академіки), члени-кореспонденти та іноземні члени 

 

3.1. Рішення про проведення виборів у члени НАПрН 

України приймається президією Національної академії правових 

наук України.  

Повідомлення президії про проведення виборів дійсних 

членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАПрН України та в 
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засобах масової інформації не пізніше ніж за два місяці до 

проведення виборів. 

У повідомленні зазначається наступне: кількість вакансій 

дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів академії, 

розподілених по відділеннях за рішенням президії академії, на 

момент оголошення виборів; вимоги до кандидатів у дійсні 

члени (академіки) та члени-кореспонденти; вимоги до 

організацій та осіб, які мають право висувати кандидатів; 

перелік документів, які необхідно направити на адресу президії 

академії; адреса, контактні телефони та електронна адреса 

президії академії. 

3.2. Право висувати кандидатів у дійсні члени (академіки) 

надається дійсним членам НАПрН України, вченим (науковим, 

науково-технічним) радам наукових установ, що здійснюють 

наукові дослідження з проблем держави і права та атестовані 

відповідно до вимог законодавства України, а також вченим 

радам вищих юридичних навчальних закладів (університетів, 

академій, інститутів) або юридичних факультетів. 

3.3. Право висувати кандидатів у члени-кореспонденти 

НАПрН України надається дійсним членам та членам-

кореспондентам НАПрН України, вченим (науковим, науково-

технічним) радам наукових установ, що здійснюють наукові 

дослідження з проблем держави і права та атестовані відповідно 

до вимог законодавства України, а також вченим радам вищих 

юридичних навчальних закладів (університетів, академій, 

інститутів) або юридичних факультетів. 

3.4. Документи на кандидатів у члени НАПрН України з 

відповідним обґрунтуванням надсилаються до президії НАПрН 

України протягом одного місяця з дня оприлюднення 

повідомлення про проведення виборів дійсних членів 

(академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України. 
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Перелік документів, необхідних для висунення кандидатів у 

дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПрН 

України, затверджується президією НАПрН України. Кандидат у 

дійсні члени (академіки) або члени-кореспонденти може 

одночасно балотуватись лише по одному відділенню Академії. 

3.5. Документи, передбачені Типовим переліком для участі у 

балотуванні на заміщення вакансій членів академії (Додаток № 1 

до цього Положення), подаються (особисто або поштою) 

кандидатами у відділ кадрів та контролю за виконанням і 

діловодству апарату президії академії протягом одного місяця з 

дати опублікування повідомлення  про проведення виборів 

членів академії. 

3.6. Документи, оформлені належним чином, завіряються 

підписом головного ученого секретаря НАПрН України. 

Документи передаються відповідному відділенню, по якому 

балотується кандидат, для подальшого обговорення кандидата 

на засіданні відділення. 

3.7. У разі недотримання кандидатом у члени академії вимог 

Статуту та цього Положення головний учений секретар НАПрН 

України не підписує документи та надсилає вмотивованого 

листа з переліком недоліків та пропозиції щодо їх усунення. 

3.8. Президія НАПрН України на своєму засіданні здійснює 

реєстрацію кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-

кореспонденти НАПрН України та визначає дату голосування. 

У випадку встановлення невідповідності поданих 

документів чинному законодавству та Статуту НАПрН України, 

президія відмовляє такому кандидату у реєстрації.  

3.9. Перелік висунутих і зареєстрованих президією НАПрН 

України кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-

кореспонденти НАПрН України оприлюднюється на офіційному 
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веб-сайті НАПрН України та в засобах масової інформації не 

пізніше ніж за 15 днів до виборів. 

3.10. Особи, які за особистою заявою відмовилися від 

балотування, виключаються зі списків кандидатів. 

 

4. Розгляд матеріалів на загальних зборах відділення 

 

4.1. Документи на осіб, висунутих кандидатами в члени 

Академії, попередньо розглядаються на загальних зборах 

відділень. Загальні збори відділень Академії правомочні 

розглядати документи кандидатів у члени Академії та проводити 

рейтингове голосування щодо таких кандидатів за наявності 

більше половини облікового складу членів відділення Академії. 

4.2. У випадку надання академіком-секретарем відділення, 

його заступником або секретарем відділення рекомендації 

кандидатам у члени Академії, по яких відбудеться рейтингове 

голосування на цьому відділенні, для ведення загальних зборів 

відділення обираються головуючий та секретар з числа інших 

членів відділення. 

Головуючим чи секретарем не може бути кандидат у дійсні 

члени (академіки) НАПрН України, який балотується по даному 

відділенню.  

4.3. Загальні збори відділень Академії перевіряють 

відповідність кандидатів у члени Академії визначеним вимогам 

та на предмет відповідності напрямів наукових досліджень 

кандидата спеціалізації відділення.  

У випадку встановлення загальними зборами відділень 

Академії невідповідності кандидата зазначеним вимогам такий 

кандидат за рішенням загальних зборів відділень може бути не 

рекомендований до обрання з виключенням його кандидатури з 

участі у рейтинговому голосуванні. Під час голосування на 
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загальних зборах членів Академії у бюлетені навпроти прізвища 

цього кандидата робиться позначка «кандидати, не 

рекомендовані до обрання», а у разі відкритого голосування – 

про це повідомляється академіком-секретарем відповідного 

відділення. 

4.4. Рейтингування на загальних зборах відділення Академії 

щодо осіб, висунутих кандидатами в члени Академії, 

проводиться таємним голосуванням.  

4.5. У рейтинговому голосуванні щодо кандидатів у дійсні 

члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії приймають 

участь всі члени відділення. 

4.6. У бюлетені для рейтингового голосування для 

здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» навпроти кандидата 

особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» 

(плюс) або іншу, що засвідчує її підтримку цього кандидата.  

У разі якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не 

підтримує жодного кандидата, ставиться позначка «+» (плюс) 

або інша у відповідному рядку бюлетеня. 

Члени відділення можуть підтримати кандидатів лише у 

межах наявних вакансій. Якщо голосуючий підтримав більшу 

кількість кандидатів, аніж кількість наявних вакансій, бюлетень 

вважається недійсним. 

4.7. Для підрахунку голосів у рейтинговому голосуванні 

створюється лічильна комісія у складі не менше трьох членів 

відділення. 

До складу лічильної комісії не можуть входити особи, які 

надали рекомендацію кандидатам у члени Академії, по яких 

буде проходити рейтингове голосування на відділенні, а також 

кандидати у дійсні члени (академіки) НАПрН України, які 

балотуються по даному відділенню. 
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4.8. За результатами рейтингового голосування складається 

список кандидатів у порядку отриманих ними голосів – від 

більшої кількості до меншої. 

4.9. Результати рейтингового голосування заносяться до 

протоколу засідання лічильної комісії, який підписує її голова та 

члени лічильної комісії. Результати рейтингового голосування 

затверджуються на загальних зборах відділення та 

оприлюднюються академіком-секретарем на загальних зборах 

Академії та зібранні дійсних членів (академіків).  

4.10. У випадку неможливості проведення рейтингового 

голосування на засіданні відділення кандидати у члени Академії 

у бюлетені для голосування на загальних зборах Академії 

розміщуються в алфавітному порядку. 

 

5. Порядок голосування 

за кандидатів у члени-кореспонденти Академії 

 

5.1. На загальних зборах Академії академіки-секретарі 

відділень повідомляють про результати розгляду матеріалів на 

кандидатів у члени-кореспонденти у відділеннях та результати 

рейтингового голосування. 

5.2. Вибори членів-кореспондентів НАПрН України 

проводяться таємним голосуванням.  

5.3. Обраними членами-кореспондентами вважаються особи, 

за яких проголосувало більше половини дійсних членів 

(академіків) та членів-кореспондентів, які беруть участь у 

голосуванні. 

5.4. Бюлетені для голосування затверджуються загальними 

зборами Академії на підставі результатів рейтингового 

голосування на загальних зборах відділень. Виготовлення та 

зберігання бюлетенів для голосування забезпечується президією 
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Академії. Форма бюлетенів встановлена у Додатку № 3 до цього 

Положення.  

5.5. У бюлетені для таємного голосування для здійснення 

волевиявлення у колонці «ЗА» навпроти кандидата особа, яка 

бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або 

іншу, що засвідчує її підтримку цього кандидата.  

У разі якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не 

підтримує жодного кандидата, ставиться позначка «+» (плюс) 

або інша у відповідному рядку бюлетеня. 

Члени НАПрН України, які беруть участь у голосуванні, 

можуть підтримати будь-яку кількість кандидатів.  

5.6. Якщо кількість кандидатів, які одержали необхідну для 

обрання кількість голосів, перевищить кількість вакансій, 

обраними вважаються кандидати, за яких подано найбільше 

голосів. 

Якщо на одну вакансію отримали рівну і достатню для 

обрання кількість голосів більше одного кандидата, за рішенням 

загальних зборів Академії проводиться повторне голосування 

щодо цих кандидатів. 

5.7. Якщо в результаті виборів вакансії залишилися 

незаміщеними, вибори на ці вакансії вважаються такими, що не 

відбулися, і на наступні вибори ці вакансії за відповідними 

відділеннями не зберігаються. 

5.8. Загальні збори Академії правомочні проводити вибори 

членів-кореспондентів за наявності більше половини облікового 

складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів 

Академії.  

5.9. Під час проведення виборів членів-кореспондентів 

Академії право голосу мають дійсні члени (академіки) та члени-

кореспонденти Академії. Іноземні члени Академії не беруть 

участі у виборах. 
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5.10. Час голосування встановлюється загальними зборами 

Академії. Голосування вважається завершеним з моменту 

початку роботи лічильної комісії. 

 

6. Порядок голосування  

за кандидатів у дійсні члени (академіки) Академії 

 

6.1. Вибори дійсних членів (академіків) проводяться на 

зібранні дійсних членів (академіків) НАПрН України відкритим 

голосуванням шляхом підняття іменної картки для голосування 

у порядку, визначеному цим Положенням. Головуючим на 

зібранні є президент НАПрН України (а у випадку його 

відсутності – перший віце-президент).  

6.2. Зібрання дійсних членів (академіків) НАПрН України 

правомочні проводити вибори дійсних членів (академіків) за 

наявності більше половини облікового складу дійсних членів 

(академіків) Академії. Кількість осіб, які беруть участь у 

голосуванні визначається за явочним листом та оголошується 

головою лічильної комісії на початку проведення виборів.   

Час голосування встановлюється загальними зборами 

Академії. Голосування вважається завершеним з моменту 

оголошення головою лічильної комісії підсумкового протоколу. 

6.3. Проведення виборів покладається на головуючого 

зібрання, а підрахунок голосів – на лічильну комісію по виборах 

дійсних членів (академіків), обрану на загальних зборах 

Академії. 

6.4. Дійсний член (академік) НАПрН України, який бере 

участь у голосуванні, при реєстрації отримує іменну картку для 

голосування встановленого зразка (додаток №3 до цього 

Положення). 
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6.5. Перед початком голосування по кожному відділенню 

академік-секретар відповідного відділення оголошує кількість 

вакансій та результати рейтингового голосування на загальних 

зборах відділення щодо кандидатів. 

6.6. Голосування іменними картками відбувається окремо по 

кожному відділенню за кожну кандидатуру у відповідності до 

результатів рейтингового голосування – від більшої кількості до 

меншої.  

Голосування здійснюється дійсним членом (академіком) 

НАПрН України особисто шляхом підняття іменної картки за 

один з можливих варіантів – «за», «проти» або «утримався». 

6.7. Підсумкові показники по кожній кандидатурі заносяться 

головою лічильної комісії до бланку підрахунку голосів і 

оголошуються після голосування по кожній кандидатурі.  

6.8. Після закінчення голосування за кандидатів певного 

відділення, голова лічильної комісії оголошує підсумки 

голосування по всіх кандидатах. 

6.9. По закінченню голосування по всіх відділеннях 

відомості із бланку підрахунку голосів заносяться до 

підсумкового протоколу лічильної комісії, який підписується 

всіма членами лічильної комісії.  

Підсумковий протокол лічильної комісії оголошується і 

затверджується на загальних зборах Академії. 

6.10. Обраними дійсними членами (академіками) 

вважаються особи, за яких проголосувало більше половини 

дійсних членів (академіків), які беруть участь у голосуванні. 

6.11. Якщо кількість кандидатів, які одержали необхідну для 

обрання кількість голосів, перевищить кількість вакансій, 

обраними вважаються кандидати, за яких подано найбільше 

голосів. 
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Якщо на одну вакансію отримали рівну і достатню для 

обрання кількість голосів більше одного кандидата, проводиться 

повторне голосування щодо цих кандидатів. 

6.12. Якщо в результаті виборів вакансії залишилися 

незаміщеними, вибори на ці вакансії вважаються такими, що не 

відбулися, і на наступні вибори ці вакансії за відповідними 

відділеннями не зберігаються. 

 

7. Лічильні комісії. Порядок підрахунку голосів 

 

7.1. Для підрахунку голосів по виборах членів НАПрН 

України обираються лічильні комісії: 

1) для проведення таємного голосування за кандидатів у 

члени-кореспонденти НАПрН України зі складу членів Академії;  

2) для проведення відкритого голосування за кандидатів у 

дійсні члени (академіки) зі складу дійсних членів (академіків) 

НАПрН України. 

Кандидатури членів лічильної комісії висуваються 

учасниками загальних зборів Академії. 

7.2. До складу лічильної комісії не можуть входити особи, 

які дали рекомендацію кандидатам у члени Академії, та особи, 

по яких буде проходити голосування. 

7.3. Кількість членів лічильної комісії визначається 

загальними зборами Академії залежно від кількості висунутих 

на голосування кандидатур.  Кількість членів лічильної комісії 

повинна бути непарною. 

7.4. Голова лічильної комісії обирається членами лічильної 

комісії шляхом відкритого голосування. Кандидатуру голови 

лічильної комісії можуть висувати члени лічильних комісій. 

Розподіл обов’язків між членами лічильної комісії 
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затверджується у протоколі № 1 лічильної комісії (Додаток № 4 

до цього Положення). 

7.5. Результати голосування заносяться до протоколу № 2 

лічильної комісії по виборах кандидатів у члени Академії 

(Додаток № 5, Додаток №6 до цього Положення). Протоколи 

лічильної комісії затверджуються загальними зборами Академії. 

7.6. При підрахунку голосів при таємному голосуванні 

враховуються лише ті бюлетені, які були виявлені в скриньці для 

голосування.  

7.7. Бюлетень рейтингового голосування та бюлетень при 

таємному голосуванні вважаються недійсними у тому випадку, 

якщо зі змісту неможливо зрозуміти волевиявлення особи, що 

проголосувала (зокрема, якщо не поставлено жодної позначки).  

У випадку, коли до бюлетеню включено список кандидатів і 

неможливо зрозуміти волевиявлення по певній кандидатурі 

(наприклад, позначку зроблено за межами поля для 

голосування), то бюлетень у частині, що стосується цього (цих) 

кандидата (-ів), визнається недійсним. 

У разі коли члени лічильної комісії не можуть дійти згоди 

щодо визнання бюлетеня недійсним, зазначене питання 

вирішується шляхом голосування та приймається більшістю 

голосів.  

7.8. Особи, обрані відповідно до Статуту Академії та цього 

Положення, набувають статусу члена НАПрН України з 

моменту затвердження загальними зборами протоколів 

лічильних комісій, користуються встановленими правами членів 

Академії і одержують дипломи встановленого зразка. 
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8. Вибори іноземних членів Академії 

 

8.1. Іноземними членами НАПрН України обираються 

визнані міжнародною науковою спільнотою вчені-юристи інших 

держав, які вагомо сприяють розвитку наукових досліджень і 

міжнародних наукових зв’язків НАПрН України. 

8.2. Кандидати в іноземні члени НАПрН України 

висуваються загальними зборами відділень і обираються на 

загальних зборах НАПрН України шляхом таємного або 

відкритого голосування. У виборах беруть участь дійсні члени 

(академіки) та члени-кореспонденти НАПрН України. 

 

9. Зберігання документів 

 

9.1. Особові справи зареєстрованих кандидатів, які не 

набрали достатньої кількості голосів для обрання їх дійсними 

членами (академіками) або членами-кореспондентами, 

зберігаються у президії Академії протягом трьох років. 

9.2. Протоколи загальних зборів відділення з результатами 

рейтингового голосування  кандидатів у члени Академії 

зберігаються протягом трьох років. 

9.3. Протоколи лічильних комісій та особові справи обраних 

членів Академії зберігаються у президії Академії протягом 

сімдесяти п’яти років. 
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