
П О Л О Ж Е Н Н Я  

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ГІРНИЧОРУДНИЙ ІНСТИТУТ  
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»  

(НДГРІ КНУ) 
1. Загальні положення 

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства 
України і є документом, який регламентує діяльність Науково-дослідного 

гірничорудного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(НДГРІ КНУ), створеного згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 280 
від 21.березня 2011 р.  

1.2. Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «Криворізький наці-
ональний університет» ( НДГРІ КНУ) (надалі - інститут) є структурним підроз-
ділом Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 
університет». 

1.3. Найменування інституту: 
українською мовою: 
повне - Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «Криворізький 

національний університет»  
скорочене -НДГРІ КНУ  
російською мовою: 
повне - Научно-исследовательский горнорудный институт Государственно-

го высшего учебного заведения «Криворожский национальный университет»; 
скорочене - НИГРИ КНУ. 
англійською мовою: 
повне - Scientific-research mining institute of the State Institution of Higher Edu-

cation «Kryvyi Rih National University» 
скорочене - NIGRI KNU 
1.4. Місцезнаходження інституту: 
50086, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,  
проспект Гагаріна 57. 
тел. +38 0564 405 15 01 ФАКС: 0564 405 15 04, 0564-71-85-56 
E-mail: nigri@paradise.net.ua nigri@cabletv.dp.ua  

2. Мета та види діяльності 

2.1. Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «Криворізький наці-

ональний університет» НДГРІ КНУ - структурний підрозділ у складі Криворізь-

кого Національного університету створений шляхом приєднання Державного 

підприємства «Науково-дослідний гірничорудний інститут» до Криворізького 
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національного університету згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 280 

від 21 березня 2011 р. для вирішення наукових, науково-практичних завдань з 

інтенсифікації й підвищення ефективності підготовки фахівців для гірничоруд-

ної промисловості й наукового супроводу діяльності гірничорудних підпри-

ємств, що сприяють постійному росту розвитку гірничорудних підприємств; 

удосконаленню технологічних процесів гірничого виробництва; забезпеченню 

повного використання виробничих потужностей й їх технічному переозброєнню; 

зниженню екологічного тиску гірничорудних підприємств на навколишнє сере-

довище; здійсненню наукової, науково-технічної діяльності з проведення єдиної 

державної політики з питань видобутку залізної, марганцевої руди, руд кольоро-

вих і рідкоземельних металів, нерудної сировини підземним і відкритим спосо-

бами; керування гірським тиском, стійкості дамб водоймищ і шламосховищ, гір-

ських ударів, зрушення бортів кар'єрів і відвалів, буровибухових робіт, науково-

го забезпечення реструктуризації гірничопромислового комплексу, оцінки тех-

нічного стану стволів шахт, та здійснення університетом статутних завдань по 

виконанню наукових робіт з наступних напрямків: 

Створення нових і удосконалення існуючих технологій видобутку залізної 

руди, руд кольорових металів, рідкоземельних і дорогоцінних металів відкритим 

і підземним способами. 

Вибір раціональних рішень виробництва гірничих робіт, перспективних 

границь відробки покладів відкритим способом с урахуванням кон’юнктури сві-

тового ринку. 

Розробка методів видобутку марганцевих руд, вогнетривких і флюсових ма-

теріалів та іншої нерудної сировини. 

Комплексне використання мінеральної сировини з метою диверсифікації 

виробництва. 

Дослідження та розробка методів відпрацювання техногенних родовищ. 

Створення методів керування гірничим тиском, гірничими ударами, зсувом 

гірських порід, тривкості гірничих виробок, бортів кар’єрів і відвалів. 

Проведення комплексу досліджень з геології та гідрогеології, фізики гірсь-

ких порід і маркшейдерських робіт на рудниках, геолого-економічна переоцінка 

родовищ залізних руд. 
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Створення методів і технології осушення родовищ і захисту рудних масивів 

від вторинного обводнення. 

Розробка методів захисту довкілля від техногенного тиску гірничих підпри-

ємств.  

Розробка методів рекультивації землі, що зазнала шкоди від гірничих робіт. 

Оцінка технічного стану стволів шахт та гірничих виробок ЦПТ на 

кар’єрах. 

Аерологія та екологія глибоких кар’єрів. 

Моніторинг сейсмічного впливу від виробничої діяльності гірничорудних 

підприємств на навколишнє середовище, моніторинг рівня сейсмічних коливань 

та дії ударних повітряних хвиль при масових вибухах на кар’єрах і шахтах.  

Моніторинг негативного впливу господарської діяльності залізорудних під-

приємств на навколишнє природне середовище. 

Техніко-економічні та кон’юнктурні дослідження діяльності гірничорудних 

підприємств України; моніторинг та аналіз ринкової ситуації на внутрішньому 

та зовнішньому ринках залізної руди. 

Проведення маркетингових досліджень ринків збуту продукції гірничо-

рудних підприємств. 

Розробка питань стратегії розвитку підприємств ГМК та оцінка ризиків її 

невиконання. 

Проектне супроводження науково-дослідних робіт, управління проектами.  

Удосконалення та оптимізація технологій видобутку та переробки корисних 

копалин ,збагачення та металургійного переділу. 

Експертиза патентних матеріалів. 

Координація наукових і проектних робіт в області гірничої справи в Украї-

ні. 

2.2.Основними видами діяльності інституту є: 

Наукова діяльність: 

виконання науково-виробничої роботи, видавницької, господарської;  

зовнішньоекономічна діяльність ; 

надання інших платних послуг згідно чинного законодавства, які надаються 

Університетом; 
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Інститут має статус головного у гірничо-металургійній галузі з питань нау-

ково-технічного забезпечення розробки рудних родовищ корисних копалин під-

земним та відкритим способами, стійкості гірничих виробок, шламосховищ, бо-

ртів кар’єрів та відвалів, згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України та Міністерства промислової політики України №847/205 від 

21.07.2011р. 

2.3. Предметом діяльності інституту є : 

Дослідження і розробки в галузі природничих наук. 

Дослідження і розробки в галузі технічних наук. 

Видання книг за погодженням з Університетом. 

Дослідження кон’ юнктури ринку та виявлення суспільної думки. 

Діяльність у сфері інжинірингу (в т.ч. розроблення та реалізацію проектів у 

галузі гірництва) та консалтинг. 

Діяльність у сфері геології та геологорозвідування. 

Технічні випробування та дослідження. 

2.4. Інститут може здійснювати інші види діяльності, передбачені Статутом 

Університету. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, здійснюються 

тільки після отримання відповідної ліцензії. 

3. Правовий статус Інституту 

3.1. Інститут є структурним підрозділом Університету без права юридичної 

особи.  

3.2. ДВНЗ «Криворізький Національний університет» є правонаступником 

майнових та немайнових прав та зобов’язань Державного підприємства «Науко-

во-дослідний гірничорудний інститут».  

3.3. Інститут здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства 

України, Статуту Криворізького національного університету та цього Положен-

ня.  

Інститут має печатки із своїм найменуванням, штампи, особисті знаки, ло-

готип, бланки з написом свого найменування та ідентифікаційного коду Універ-

ситету. 

Невід’ємною атрибутикою інституту є: 

емблема інституту; 
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3.4. З метою здійснення своєї діяльності Університет наділяє інститут осно-

вними та обіговими засобами, іншим майном, надає право користуватися ними 

відповідно до чинного законодавства. 

3.5. Фінансування наукової діяльності інституту здійснюється за рахунок 

своєї виробничої діяльності.  

3.6. Інститут здійснює діяльність від імені Університету.  

3.7. Університет може надавати Інституту інші додаткові права, які необ-

хідні для виконання покладених на нього завдань. 

3.8. Інститут здійснює зовнішньоекономічну діяльність у встановленому 

чинним законодавством порядку. 

4. Права та обов’язки інституту 

4.1. Інститут для виконання своїх завдань має право: 

розв’язувати питання науково-дослідної та господарської діяльності Інсти-

туту; 

надавати додаткові послуги за переліком, згідно чинного законодавства; 

розв’язувати кадрові питання; 

приймати рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію в установлено-

му порядку структурних підрозділів інститутського підпорядкування; 

розробляти та реалізовувати програми наукової, науково-виробничої та ін-

шої діяльності; 

організовувати та проводити конференції, симпозіуми зокрема й міжнарод-

ні, та інші заходи; 

запрошувати провідних вчених на договірній основі для виконання науко-

во-дослідних робіт; 

ініціювати укладання угод про спільну діяльність з підприємствами, уста-

новами та організаціями в Україні та за її межами для виконання головних 

завдань Інституту; 

провадити видавничу діяльність із друку наукової літератури, за погоджен-

ням з Університетом засновувати й видавати друковані засоби масової періоди-

чної інформації у встановленому порядку; 

об’єднувати на підставі відповідних угод свою діяльність із діяльністю ін-

ших вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій; 
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визначати свою організаційну структуру;  

надавати пропозиції щодо змін до штатного розпису працівників інституту 

в межах визначеного фонду заробітної плати з подальшим затвердженням їх ре-

ктором Університету, створювати структурні підрозділи інституту та припиняти 

їх діяльність; 

надавати пропозиції щодо доплат і надбавок до посадових окладів і тариф-

них ставок відповідно до кваліфікації, трудового внеску та умов праці, щодо пи-

тання матеріального заохочення працівників усіх структурних підрозділів з по-

дальшим затвердженням їх ректором Університету ; 

надавати пропозиції щодо преміювання працівників інституту в межах фо-

нду заробітної плати із загального і спеціального фондів з подальшим затвер-

дженням їх ректором Університету; 

вирішувати всі інші питання відповідно до чинного законодавства; 

приймати участь у виставках та ярмарках як в Україні, так і за її межами, а 

також їх проводити; 

укладати угоди про співробітництво з підприємствами, організаціями, уста-

новами в Україні та за її межами для виконання завдань відповідно до цього По-

ложення згідно чинного законодавства;  

користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для навча-

льних закладів; 

провадити видавницьку діяльність та реалізацію продукції у встановленому 

порядку; 

брати участь у діяльності різних організацій, у тому числі міжнародних; 

отримувати за результатами акредитації додаткові права і пільги, передба-

чені для закладів відповідного рівня. 

4.2. Обов’язки Інституту: 

враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зо-

бов’язання при визначенні стратегії господарської діяльності. Обов’язково ви-

конувати державні контракти і державні замовлення доведені у встановленому 

порядку; 

надавати пропозиції щодо будівництва, реконструкції, а також капітального 

ремонту основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих 

потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; 
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здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпечен-

ню Інституту; 

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 

додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки 

безпеки, соціального страхування; 

виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного се-

редовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки; 

дотримуватися вимог законодавства про державну таємницю. 

У разі порушення Інститутом законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово забо-

ронена або припинена відповідно до чинного законодавства. 

4.3. Інститут зобов’язаний дотримувати вимог Конституції та чинного зако-

нодавства України: 

Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про осві-

ту», «Про вищу освіту», та інших нормативно-правових актів; 

державних стандартів; 

безпечних умов проведення наукової, виробничої та освітянської діяльнос-

ті; 

договірних зобов’язань з іншими суб’єктами наукової, освітянської, вироб-

ничої діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними контрактами; 

фінансової дисципліни та збереження державного майна; 

соціального захисту учасників виробничо-господарської діяльності в межах 

своїх повноважень. 

4.4. Права та обов’язки наукових працівників, адміністративно-

управлінського та обслуговуючого персоналу визначаються відповідно до зако-

нодавства України. 

5. Керівництво Інститутом, права та обов’язки директора Інституту 

5.1. Керівництво діяльністю Інституту здійснює Директор, який діє на заса-

дах колегіальності у відповідності до своїх повноважень, затверджених ректо-

ром Криворізького національного університету, цього Положення з врахуванням 

рішень колегіальних та дорадчих органів. 
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5.2. Директор повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання, науковий 

стаж та стаж керівництва науковими або виробничими колективами не менше 5 

років, призначається на посаду за поданням Вченої ради університету наказом 

ректора ДВНЗ «Криворізький національний університет» за рекомендацією Нау-

ково-технічної ради Інституту, строком до 7 років. Із директором Інституту 

укладається контракт. 

5.3. Директор Інституту самостійно вирішує питання діяльності Інституту 

за винятком тих, що віднесені Положенням та Статутом Університету до компе-

тенції Університету та Міністерства освіти, науки України. 

5.4. Директор Інституту є підзвітним ректору Університету. 

5.5. Директор діє від імені Інституту в межах, встановлених законодавством 

України, цим Положенням, Статутом Університету та довіреністю, підписаною 

ректором Університету, та має право: 

Укладати договори на виконання науково-дослідних робіт та послуг від 

імені ДВНЗ «Криворізький національний університет», видавати від імені 

НДГРІ ДВНЗ «КНУ» доручення, довіреності. 

Представляти інтереси Науково-дослідного гірничорудного інституту 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» в ректораті Університету, усіх 

державних та недержавних органах, установах, підприємствах і організаціях 

України та за її межами, у тому числі в судах загальної юрисдикції, з приводу 

будь-яких питань, що пов’язані із представництвом інтересів НДГРІ ДВНЗ 

«КНУ».  

Підписувати та скріплювати печаткою НДГРІ ДВНЗ «КНУ» документи, які 

пов’язані з діяльністю Науково-дослідного гірничорудного інституту» ДВНЗ 

«Криворізький національний університет». Представляти за довіреністю інтере-

си Інституту в усіх органах державної влади, підприємствах, установах, органі-

заціях, звертатися з відповідними заявами до судів, згідно повноважень сторін, 

передбачених відповідними процесуальними кодексами України. 

За погодженням з ректором призначати на посаду та звільняти з посади пра-

цівників Інституту.  

У межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження та інші акти, 

давати вказівки, обов’язкові для всіх працівників Інституту. 

Затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Інституту;  



 

 

9

5.6. При виконанні службових обов’язків Директор зобов’язаний: 

суворо дотримуватися вимог цього Положення та Статуту Університету; 

розробляти та затверджувати посадові інструкції працівників Інституту та 

працівників загально-університетського підпорядкування, за погодженням з на-

чальниками відповідних відділів або структурних підрозділів;  

здійснювати постійний контроль за забезпеченням охорони державної 

таємниці відповідно до вимог чинного законодавства України; 

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність; 

створювати структурні підрозділи інституту і припиняти їх діяльність; 

визначати функціональні обов’язки працівників інституту; 

бути членом та приймати участь у роботі Вченої Ради Університету; 

здійснювати всі інші дії, необхідні для досягнення цілей та завдань інститу-

ту, які не суперечать чинному законодавству України. 

5.7. Директор інституту зобов’язаний: 

забезпечувати використання за цільовим призначенням бюджетних коштів; 

нести відповідальність за збереження і використання майна, закріпленого за 

інститутом; 

додержуватись умов колективного договору; 

виконувати зобов’язання по укладених контрактах і договорах;  

створювати належні умови для розвитку міжнародної діяльності; 

організовувати та забезпечувати роботу зі створення безпечних і здорових 

умов праці;  

здійснювати контроль за якістю роботи працівників інституту; 

забезпечувати виконання нормативно-правових актів пожежної безпеки для 

закладів, установ, системи освіти України; 

здійснювати контроль за дотриманням установленого протипожежного ре-

жиму, вживати заходів щодо запобігання пожежам та усунення порушень, що 

спричиняють пожежну небезпеку; 

щорічно звітувати зборам трудового колективу інституту про результати ді-

яльності інституту. 

5.8. Директор інституту може делегувати частину своїх прав і обов’язків за-

ступникам, керівникам структурних підрозділів, які здійснюють безпосереднє 



 

 

10

керівництво науковою, виробничою, адміністративною, господарською діяльніс-

тю інституту у відповідності до вимог посадових інструкцій. 

5.9. Наймання на роботу і звільнення наукових та інших працівників здійс-

нюється Директором інституту за погодженням з ректором університету згідно 

чинного законодавства. 

5.10. Для забезпечення діяльності Інституту відповідно до її специфіки, Ре-

ктор Університету окремим наказом може делегувати директору Інституту інші 

додаткові права. 

5.11. В Інституті діють Науково-технічна рада та дорадчі органи. Термін 

повноважень Науково-технічної ради становить сім років. Науково-технічну раду 

Інституту очолює її голова - директор Інституту. 

5.11.1. До складу Науково-технічної ради Інституту входять за посадами 

заступники директора, вчений секретар . 75 відсотків складу Науково-технічної 

ради обираються таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її 

членів призначається наказом директора Інституту. До складу Науково-технічної 

ради Інституту входять керівник первинної профспілкової організації Інституту. 

5.11.2. Науково-технічна рада Інституту: 

визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності; 

здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів 

науково-дослідних робіт; 

розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень; 

подає пропозиції до Вченої ради Університету щодо затвердження тем 

дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів); 

затверджує результати атестації наукових працівників; 

обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників; 

в межах своєї компетенції подає до Вченої ради Університету пропозиції 

щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника ; 

рекомендує кандидатуру на посаду директора Інституту; 

вирішує інші питання діяльності Інституту визначені його Положенням. 

5.11.3. Рішення Науково-технічної ради вводяться в дію наказами директора 

Інституту. Рішення Науково-технічної ради Інституту можуть бути скасовані 

Вченою радою Університету. 
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6. Трудовий колектив та оплата праці 

6.1. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу інститу-

ту а також їх соціально-побутового забезпечення визначаються відповідно до за-

конодавства та колективного договору.  

6.2. Економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників 

інституту визначаються Кодексом законів про працю та Законом України «Про 

оплату праці».  

6.3.Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Інституту 

здійснюється на підставі законодавства України, та визначаються у його Конт-

ракті з ректором Університету. 

6.4. Джерелом коштів на оплату праці працівників інституту є частина над-

ходжень, одержаних в результаті його виробничої діяльності.  

6.5. Заробітна плата наукових працівників складається з посадових ставок 

(окладів), премій, доплати за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж на-

укової роботи та інших надбавок, доплат та винагород, передбачених законодав-

ством та Колективним договором. 

6.6. Представником інтересів трудового колективу є профспілкова організа-

ція. 

6.7. Атестація наукових працівників провадиться не рідше одного разу на 

п’ять років. 

7. Міжнародні зв’язки і зовнішньоекономічна діяльність 

7.1. Інститут має право на встановлення міжнародних зв’язків згідно з чин-

ним законодавством. Зовнішньоекономічна діяльність інституту проводиться 

відповідно до чинного законодавства шляхом укладання договорів з іноземними 

науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, та іншими орга-

нізаціями.  

7.2. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності інституту є: 

виконання наукових робіт за договорами; 

здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених 

чинним законодавством. 
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8. Порядок внесення змін та запровадження Положення про Інститут 

8.1. Положення про Інститут розглядається та приймається на Науково-

технічній раді Інституту, затверджується ректором Державного вищого навчаль-

ного закладу «Криворізький національний університет» і вводиться в дію з мо-

менту його затвердження.  

8.2. Зміни та доповнення до Положення про Інститут приймаються в тому 

самому порядку, що й саме положення. 


