
П О Л О Ж Е Н Н Я  

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ЧАСТИНУ 

1. Загальні положення 

1.1. Науково-дослідна частина є структурним підрозділом Державного ви-
щого навчального закладу «Криворізький національний університет».  

1.2. Науково-дослідна частина створюється  і ліквідується наказом ректора 
університету за поданням проректора з наукової роботи та підпорядковується 
безпосередньо проректору з наукової роботи. 

1.3. Роботу науково-дослідної частини очолює начальник. 
1.4. Начальник науково-дослідної частини призначається та звільняється з 

посади наказом ректора університету за поданням проректора з наукової роботи 
університету  і безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи. 

1.5. За відсутності начальника науково-дослідної частини, його обов'язки 
виконує заступник або особа, призначена наказом ректора університету за по-
данням проректора з наукової роботи університету, яка набуває відповідних 
прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'яз-
ків. 

1.6. У своїй діяльності науково-дослідна частина керується Конституцією 
України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та 
науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техні-
ки», наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 №422 «Щодо 
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих на-
вчальних закладах III та IV рівнів акредитації»,  постановами Верховної Ради 
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпо-
рядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом університету, правилами 
внутрішнього розпорядку та іншими нормативними актами, а також цим Поло-
женням.   

2 .  З а в д а н н я  

2.1. Організація та проведення фундаментальних, пошукових і прикладних 
досліджень та розроблення наукоємної техніки і технологій за пріоритетними 
державними напрямами розвитку науки і техніки відповідно до напрямів діяль-
ності університету. 

2.2. Здійснення безперервного циклу науково-технічної діяльності від фун-
даментальних, пошукових досліджень до використання науково-технічних роз-
робок проектними організаціями та впровадження їх у виробництво. 



2.3. Залучення науково-педагогічних працівників до формування та вирі-
шення технічних, соціально-економічних та екологічних проблем регіону і дер-
жави в цілому. 

2.4. Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл. 
2.5. Підтримка наукових досліджень молодих вчених та широке залучення 

до науково-технічної діяльності талановитої студентської молоді. 
2.6. Забезпечення інтеграції наукової діяльності, учбового процесу і вироб-

ництва. 
2.7. Створення виконавцям науково-дослідних, дослідно-технологічних і 

проектних робіт необхідних умов, які стимулюють розробку технічних і техно-
логічних нововведень, забезпечують скорочення інноваційного циклу «наука - 
виробництво» та сприяють підвищенню конкурентоспроможності науково-
технічної продукції університету. 

2.8. Розвиток і реалізація інтеграції фундаментальних і прикладних дослі-
джень між вищими навчальними закладами, галузевими інститутами і інститу-
тами Національної академії наук. 

2.9. Прискорення процесу євроінтеграції шляхом розвитку взаємовигідних 
міжнародних науково-технічних зв’язків, виконання спільних науково-до-
слідних проектів, міжнародного обміну науково-технічною інформацією, техно-
логіями, опублікування спільних статей, монографій, проведення міжнародних 
конференцій, виставок тощо з одночасним збереженням та захистом національ-
них пріоритетів. 

2.10. Організаційне та методичне керівництво винахідницькою і патентно-
ліцензійною роботою, захист пріоритету результатів наукових досліджень, офо-
рмлення заявок на потенційні винаходи (відкриття). 

2.11. Розвиток експериментальної та матеріально-технічної бази універси-
тету за рахунок централізованих капітальних вкладень, коштів від виконання го-
спдоговірної наукової діяльності, продажу ліцензій та за рахунок благодійних 
внесків підприємств і організацій. 

2.12. Нормативно-методичне та інформаційно-довідкове забезпечення нау-
кової і науково-технічної діяльності стандартами України, тематичними збірни-
ками, комп’ютерними базами даних університету, регіону, головного науково-
дослідного центру України з проблем науково-технічної та економічної інфор-
мації (УкрІНТЕІ). 

2.13. Подальший розвиток інфраструктури наукової діяльності університе-
ту. 



3. Функц і ї  

3.1. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-
технологічних і проектних робіт за напрямами наукової діяльності університету 
згідно пріоритетних державних напрямів розвитку науки і техніки. 

3.2. Виготовлення дослідних зразків і малих серій розроблених виробів та 
пристроїв. 

3.3. Виконання наукових та науково-технічних досліджень на основі дого-
ворів про творчу співдружність з організаціями та підприємствами, у тому числі 
із зарубіжними. 

3.4. Надання консультаційних та науково-виробничих послуг, проведення 
наукової та науково-технічної експертизи. 

3.5. Проведення науково-технічних конференцій, семінарів, виставок тощо. 
3.6. Видання фахових збірників наукових праць за напрямами наукової ді-

яьності університету. 
3.7. Реклама інноваційних розробок університету. 
3.8. Інші види діяльності, визначені Законами України «Про освіту», «Про 

наукову та науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки». 

4. Пра в а  

4.1. Створення науково-технічної продукції з таких основних напрямів: 
інженерні пошуки; 
еколого-геологічні пошуки; 
охорона навколишнього середовища; 
механізація та автоматизація технологічних процесів; 
програмне забезпечення автоматизованих систем управління; 
розробка родовищ і збагачення корисних копалин; 
економіка підприємств; 
охорона праці; 
маркшейдерське забезпечення гірничих, будівельних та інших робіт; 
електрифікація підприємств; 
енерго- та ресурсозбереження; 
шахтне і підземне будівництво; 
розроблення містобудівної документації; 
архітектурне проектування; 
будівельне проектування; 
проектування спеціальних розділів проектів; 



технологія проектування (в окремих галузях промисловості та окре-  мих 
елементів господарського комплексу); 

виробництво будівельних конструкцій та виробів; 
будівельно-монтажні роботи; 
обстеження та паспортизація будівель, споруд, мереж; 
контроль якості промислової продукції; 
геодезичні, кадастрові, топографо-геодезичні та картографічні роботи; 
розроблення інноваційних методів навчання. 
4.2. Ознайомлення з проектами рішень та іншими документами адміністра-

ції університету, що стосуються наукової та науково-технічної діяльності.  
4.3. Внесення  на розгляд адміністрації університету пропозиції щодо вдос-

коналення роботи науково-дослідної частини з метою підвищення ефективності 
наукових досліджень, зокрема збільшення коефіцієнту співвідношення затрат на 
науково-технічні роботи по спеціальному фонду бюджету до коштів загального 
фонду, які виділяє Міністерство освіти і науки, молоді та спорту на виконання 
фундаментальних і пошукових досліджень. 

4.4. Залучати до виконання наукових досліджень окремих фахівців, науко-
во-дослідні, міжкафедральні наукові, виробничо-технічні підрозділи, які здійс-
нюють наукову та науково-технічну діяльність та відділи університету з органі-
зації, координації та забезпечення цієї діяльності. 

4.5. Відповідно до мети і задач своєї діяльності користуватися приміщення-
ми та майновими цінностями, якими володіє університет.  

4.6. Здійснювати контроль за взаєморозрахунками із підприємствами-
замовниками наукових та науково-технічних робіт, залучаючи до цієї роботи, 
при необхідності, працівників інших структурних підрозділів університету. 

4.7. Здійснювати перевірки в підрозділах науково-дослідної частини з пи-
тань трудової дисципліни і додержання працівниками правил внутрішнього тру-
дового розпорядку.  

5. Відповідальність  

Науково-дослідна частина несе колективну відповідальність: 
5.1. За неналежне виконання або невиконання завдань та функцій, що пе-

редбачені цим положенням, наказами, розпорядженнями ректора - в межах, ви-
значених чинним законодавством України про працю. 

5.2. За правопорушення, скоєні працівниками науково-дослідної частини в 
процесі виконання покладених на них завдань та функцій, - в межах, визначених 
чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. 



5.3. За нанесення працівниками науково-дослідної частини матеріальної 
шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавст-
вом про працю України. 

5.4. За порушення працівниками науково-дослідної частини правил пожеж-
ної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм - в межах, передбачених 
чинним законодавством України та правилами внутрішнього трудового розпо-
рядку університету. 

5.5. За недостовірність та несвоєчасність подання інформації в межах ком-
петенції науково-дослідної частини. 

6. Взаємовідносини з іншими підрозділами 

Для виконання обов'язків та реалізації прав науково-дослідна частина взає-
модіє: 

6.1. З працівниками всіх структурних підрозділів університету - з питань 
організації наукової та науково-технічної діяльності університету, включаючи 
питання фінансово-господарчого характеру. 

6.2. З працівниками відділу кадрів - з питань прийому на роботу, перемі-
щення та звільнення працівників, складання графіка відпусток, штатного розпи-
су науково-дослідної частини,узгодження проектів наказів по особовому складу 
тощо. 

6.3. З працівниками відділу бухгалтерського обліку – з питань оплати праці 
та відряджень працівників науково-дослідної частини, оплати рахунків на при-
дбання матеріалів, робіт та послуг сторонніх організацій, оплати підприємства-
ми-замовниками виконаних науково-дослідних та науково-технічних робіт то-
що. 

6.4. З працівниками виробничого відділу – з питань проведення тендерних 
процедур закупівель матеріалів, робіт та послуг сторонніх організацій, необхід-
них для здійснення науково-дослідної діяльності університету.  

6.5. З працівниками юридичного відділу - з питань юридичної обґрунтова-
ності проектів наказів, розпоряджень та положень, підготовлених науково-
дослідною частиною, з питань проведення позовної роботи з підприємствами-
боржниками.  

 


