
 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я  
 

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ  
ТА ЕКОЛОГІЇ В ГІРНИЧОРУДНІЙ І МЕТАЛУРГІЙНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ  

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

(НДІБПГ КНУ) 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України 
і є документом, що регламентує діяльність Науково-дослідного інституту 
безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості (далі - 
Інститут), який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 
березня 2011 р. № 280 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 30 травня 2011 р. № 501, є структурним підрозділом Державного 
вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» без 
права юридичної особи, з окремими правами економічної діяльності. 

1.2. Повна офіційна назва інституту: 
українською мовою: Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в 

гірничорудній і металургійній промисловості Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький національний університет»; 

російською мовою: Научно-исследовательский институт безопасности труда 
и экологии в горнорудной и металлургической промышленности 
Государственного высшего учебного заведения «Криворожский национальный 
университет»; 

англійською мовою: ISR jf labour safety and Ecology in Mining and 
Metallurgical Industry state Institution of Higher Education “KRYVYI RIH 
NATYONAL UNIVERSITY ” 

Скорочена назва інституту: 
українською мовою: НДІБПГ КНУ; 
російською мовою: НИИБТГ КНУ; 
англійською мовою: NDIBPG KNU. 
1.3. Місцезнаходження: 50000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Першотравнева, 12. 
Тел. (0564) 923388. 
Тел/факс: (0564) 923400. 
E-mail: ndibpgiac@mg.net.ua. 
1.4. Інститут здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства 

України, Статуту Державного вищого навчального закладу “Криворізький 
національний університет”, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, наказів університету та цього Положення.  

Інститут веде самостійний баланс, має печатку із зображенням Державного 
герба України і своєю назвою, печатки, штамп, логотип, бланки з написом свого 
найменування. 



 

 

1.5. Планування наукових досліджень і розробок в Інституті здійснюється 
відповідно до основних наукових напрямів діяльності Університету, до науково-
технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, 
послуг та економічної ситуації. 

1.6. З метою здійснення своєї діяльності на праві господарського відання за 
Інститутом закріплені основні та обігові засоби, інше майно, яким Інститут, 
користується відповідно до чинного законодавства.  

1.7. Інститут здійснює діяльність від імені Університету за довіреністю, так і 
від свого імені відповідно до вимог чинного законодавства та повноважень 
визначених Статутом Університету і цим Положенням. 

1.8. Інститут має право, на підставі довіреності, від імені Університету 
вести судові справи в усіх судових інстанціях з усіма правами, що надані 
законом позивачу, відповідачу. 

1.9. Діловодство в інституті ведеться українською мовою. 

2. Мета та основні види діяльності 

2.1. Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і 
металургійній промисловості (далі - Інститут) Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький національний університет» (далі – Університет) діє з 
метою здійснення Університетом статутних завдань із освітньої та наукової 
діяльності для задоволення потреб суспільства, держави та підприємств 
видобувної, металургійної та інших галузей промисловості України, підприємств 
інших держав в наукових, науково-технічних розробках з питань безпечної 
життєдіяльності населення, безпеки праці, збереження здоров’я і працездатності 
людини в процесі праці та захисту навколишнього природного середовища від 
негативного впливу господарської діяльності підприємств, проведення науково-
педагогічної діяльності та має право на здійснення діяльності за такими 
направленнями: 

 - Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і 
технічних наук (прикладні дослідження та експериментальні розробки 
спрямовані на вирішення проблем: охорони праці; безпеки життєдіяльності; 
промислової екології; боротьби з забруднюючими речовинами під час видобутку, 
перероблення руд та виплавки металів; засобів індивідуального і колективного 
захисту працюючих від впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів; 
гірничорятувальної справи; аварійної та пожежної безпеки; електробезпеки; 
безпеки вибухових робіт і обладнання з підривання; аерології шахт, кар’єрів та 
промислової вентиляції; поводження з відходами виробництва. Санітарно-
гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу з 
метою атестації робочих місць за умовами праці). 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 
технічного консультування в цих сферах (інженерно-технічна діяльність в галузі: 
електротехніки; електроніки; гірництва; машинобудування; промислового 
будівництва; техніки безпеки; кондиціонування повітря; санітарної техніки; 
гірничорятувальної справи; рудникової аерології та промислової вентиляції; 



 

 

промислової акустики; протипожежного захисту гірничих підприємств; 
контролю та боротьби з забрудненням навколишнього середовища; оцінки 
впливу на навколишнє середовище об’єктів що проектуються; обґрунтування 
обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємств, 
установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності; 
розроблення заходів щодо зниження обсягів викидів забруднюючих речовин до 
нормативного рівня; обґрунтування розмірів санітарно-захисних зон 
підприємств та організацій, проведення оцінки витрат, пов'язаних з реалізацією 
заходів щодо їх створення; проведення розрахунків зборів за забруднення 
навколишнього середовища; техніко-економічне обґрунтування заходів щодо 
охорони атмосферного повітря; розроблення показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря виробництвами; розроблення 
нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин із 
стаціонарних джерел; розроблення проектів гранично-допустимих скидів 
забруднюючих речовин у водні об’єкти; проведення водно-господарських 
розрахунків; розроблення норм водоспоживання та водовідведення; розроблення 
документації щодо поводження з відходами виробництв; облік, інвентаризація, 
ідентифікація та паспортизація відходів; розробка нормативів утворення 
відходів; розробка реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації 
відходів; розробка паспортів місць видалення відходів; розробка технічних 
паспортів відходів). 

Технічні випробування та дослідження (вимірювання чистоти води та 
повітря, радіоактивності; випробування електричної міцності та вимірювання 
електричного опору ізоляції електроустановок; паспортизація вентиляційних 
систем, пилогазоочисного обладнання; дослідження стану навколишнього 
середовища – інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, моніторинг та оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан 
атмосферного повітря, акустичне забруднення на межі санітарно-захисних зон; 
розроблення заходів щодо досягнення встановлених нормативів гранично-
допустимих викидів забруднюючих речовин та запобігання перевищенню 
встановлених нормативів гранично-допустимих викидів в процесі господарської 
діяльності підприємств; здійснення контролю за дотриманням встановлених 
нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин та умов 
дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; проведення 
моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів; визначення 
складу та властивостей відходів; визначення ступеню небезпечності відходів для 
навколишнього природного середовища та здоров’я людини; визначення класу 
небезпеки і токсичності відходів. Випробування на міцність, надійність та 
зносостійкість спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту). 

Інша професійна, наукова та технічна діяльність н.в.і.у. (консультування в 
питаннях безпеки промислових об'єктів та оцінка їхньої безпеки, ідентифікація 
та розроблення паспортів потенційно небезпечних об'єктів; ідентифікація 
об'єктів підвищеної небезпеки; розроблення планів ліквідації аварійних ситуацій 



 

 

та експертиза їх аналітичної частини; експертиза декларацій безпеки об’єктів 
підвищеної небезпеки та проектів протипожежного захисту промислових 
об’єктів; проведення експертизи проектної документації, технічних рішень та 
технологічних регламентів щодо їх безпечності; розроблення заходів щодо 
охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру і заходів для ліквідації причин і наслідків 
забруднення атмосферного повітря; виконання заходів щодо остаточного 
припинення діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з викидами 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря та приведення місця діяльності у 
задовільний стан). 

Видання журналів та періодичних видань (збірники наукових праць). 
Друкування іншої продукції (друкування книг, брошур, рекламних 

каталогів, проспектів, виготовлених на електронних принтерах, 
фотокопіювальних та термокопіювальних машинах). 

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування, 
у т. ч. обладнання для фільтрування і очищення повітря та технологічних газів. 

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури (для комутації 
або захисту електричних ланцюгів, реле, стендів). 

Монтаж водопровідних мереж систем опалення та кондиціонування повітря 
(улаштування систем автоматичного сповіщення та гасіння пожежі). 

Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 
(діяльність з стандартизації, сертифікації, метрології, нормотворчості тощо). 
Вища освіта (післядипломна освіта через підвищення кваліфікації, стажування). 

2.2. Усі види діяльності, які згідно чинного законодавства України 
потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються лише після їх 
отримання. 

3. Завдання, обов'язки, права та відповідальність Інституту 

3.1. Основним завданням Інституту є: 
проведення наукових досліджень і розроблення заходів та засобів у сфері 

промислової безпеки, охорони праці, безпечного поводження з вибуховими 
матеріалами промислового призначення, захисту виробничого та навколишнього 
середовища від негативного впливу господарської діяльності підприємств 
гірничо-металургійної та інших галузей промисловості; 

дослідження умов праці з метою атестації робочих місць; 
проведення експертизи проектної документації, технічних рішень та 

технологічних регламентів щодо їх безпечності; 
здійснення науково-педагогічної діяльності у сфері охорони праці та 

екології, підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ і 
організацій. 

Завдання Інституту реалізує директор Інституту, його заступники, керівники 
наукових, науково-технічних підрозділів. 

3.2. Інститут зобов’язаний: 
дотримуватись положень Конституції України та вимог чинного 



 

 

законодавства України; 
враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні 

зобов'язання під час визначення стратегії господарської діяльності; 
здійснювати заходи з посилення матеріальної зацікавленості працівників в 

результатах особистої праці та роботи Інституту в цілому; 
забезпечувати соціальний захист членів трудового колективу; 
дотримуватися норм протипожежної безпеки, охорони праці та 

навколишнього природного середовища, раціонального використання 
енергетичних і матеріальних ресурсів; 

вести документацію відповідно до інструкцій, затверджених у 
встановленому порядку; 

3.3. Інститут, відповідно до покладених на нього завдань, має право: 
подавати пропозиції ректору щодо організаційної структури, форми 

організації і стимулювання праці з метою забезпечення максимально повного 
використання інтелектуального, творчого потенціалу працівників згідно окремих 
Положень, які затверджуються ректором Університету за погодженням з 
профспілковою організацією Університету; 

вносити пропозиції щодо змін до штатного розпису Університету; 
вносити пропозиції щодо преміювання та матеріального заохочення, інших видів 

грошових винагород працівників Інституту, надбавок за високі досягнення у праці або 
на період виконання особливо важливих робіт, за складність і напруженість у роботі; 

створювати за необхідності структурні підрозділи Інституту та припиняти їх 
діяльність; 

вирішувати питання науково-дослідної та видавничої діяльності; 
вирішувати інші організаційні та виробничі питання відповідно до чинного 

законодавства; 
брати участь у виставках та ярмарках як в Україні, так і за її межами, а 

також їх організації та проведення; 
організовувати конференції, симпозіуми, олімпіади, семінари у тому числі й 

міжнародні; 
укладати за довіреністю ректора Університету від імені Інституту угоди на 

виконання науково-дослідних робіт та послуг з підприємствами, організаціями, 
установами в Україні та за її межами для виконання завдань відповідно до цього 
Положення, згідно чинного законодавства; 

розвивати соціальну базу, забезпечувати соціальні гарантії працівників 
Інституту; 

брати участь у діяльності різних організацій, у тому числі, міжнародних. 
3.4. Інститут несе відповідальність за: 
недотримання вимог чинного законодавства України; 
незабезпечення безпечних умов праці працівників Інституту; 
недотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами господарської 

діяльності, установами, організаціями та громадянами, в тому числі за 
міжнародними контрактами; 

недотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна. 



 

 

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

4.1. Керівництво Інститутом здійснює директор відповідно до повноважень, 
наданих йому ректором Університету. Директор Інституту повинен мати 
науковий ступінь та/або вчене звання й призначається на посаду за поданням 
Вченої ради Університету наказом ректора Університету, за рекомендацією 
Науково-технічної ради Інституту, строком до семи років. Із директором 
Інституту укладається контракт. 

Директор Інституту видає накази, що стосуються діяльності Інституту. 
Накази є обов’язковими для виконання всіма підрозділами і працівниками 
Інституту. Ректор Університету може скасувати накази директора Інституту, якщо 
вони суперечать законодавству України, Статуту Університету. 

Директор Інституту в межах повноважень, делегованих йому ректором 
Університету: 

здійснює керівництво всією діяльністю Інституту, розв’язує питання 
навчальної та науково-дослідницької діяльності; 

затверджує положення про структурні підрозділи Інституту, посадові 
інструкції працівників Інституту (працівників загально-університетського 
підпорядкування - за погодженням із керівниками відповідних структурних 
підрозділів Університету); 

видає накази, розпорядження, дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма 
працівниками, структурними підрозділами Інституту; 

підписує документи, що стосуються організаційно-правових питань в 
Інституті; 

представляє Інститут у ректораті Університету, у державних та інших 
органах, відповідає за результати його діяльності перед Університетом, 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, державними органами 
управління відповідно до чинного законодавства України;  

за окремим дорученням ректора Університету укладає договори та угоди з 
юридичними і фізичними особами, на виконання для них науково-дослідних 
робіт та послуг, відповідно до чинного законодавства; 

забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;  
забезпечує дотримання службової та державної таємниці. 
4.2. Для забезпечення діяльності Інституту відповідно до її специфіки, 

ректор Університету окремим наказом може делегувати директору Інституту 
інші додаткові права. 

4.3. Директор Інституту контролює провадження науково-технічної 
діяльності в Інституті, стан збереження будівель та іншого майна. Він щорічно 
звітує про свою діяльність перед трудовим колективом Інституту. 

4.4. Директор Інституту наказом по Інституту може делегувати частину 
своїх повноважень заступникам директора, керівникам структурних підрозділів. 
Права та обов'язки, заступників директора визначаються відповідно до функцій, 
які вони виконують. 

Директор Інституту розв'язує інші питання, що належать до його 
компетенції. 



 

 

4.5. Для вирішення питань наукової діяльності Інституту створюється 
колегіальний орган - Науково-технічна рада. Термін повноважень Науково-
технічної ради становить сім років. Науково-технічну раду Інституту очолює її 
голова - директор Інституту. 

4.5.1. 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. 

4.5.2. 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. 
4.5.3. Рішення Науково-технічної ради вводяться в дію наказами директора 

Інституту. Рішення Науково-технічної ради Інституту можуть бути скасовані 
Вченою радою Університету. 

5. Науково-технічний персонал і його розвиток 

5.1. Науково-технічний персонал є основою кадрового складу, 
найважливішим чинником забезпечення функціонування та розвитку Інституту. 

5.2. Основними завданнями відтворення і розвитку науково-технічного 
персоналу є: 

комплектування відділів і лабораторій висококваліфікованими науковими 
працівниками з урахуванням поточних і перспективних потреб; 

підтримання оптимальної професійно-кваліфікованої та демографічної 
структури науково-технічного персоналу; 

створення належних умов для виявлення і розвитку творчих здібностей, 
закріплення в складі науково-технічного персоналу, професійно-
кваліфікаційного зростання талановитої молоді, як необхідної передумови 
поступального розвитку Інституту; 

5.3. Найважливішими засобами відтворення і розвитку науково-технічного 
персоналу є: 

професійна орієнтація осіб, які приймаються на роботу в Інститут; 
пропозиції щодо комплектування аспірантури та докторантури Університету 



 

 

найбільш підготовленими, перспективними працівниками на конкурсній основі; 
професійний відбір науково-технічною радою Інституту наукових кадрів на 

постійну роботу на конкурсній основі; 
створення науково-технічним працівникам сприятливих умов для 

підвищення професійного рівня, проведення наукових досліджень та 
оприлюднення їх результатів: 

підготовка кандидатських і докторських дисертацій, підручників тощо; 
мотивація талановитої молоді до прискореного професійно-

кваліфікаційного зростання та продуктивної і тривалої роботи в лабораторіях 
Інституту засобами програмування ділової кар'єри, матеріального та морального 
заохочення. 

5.4. Науково-технічні працівники проходять підготовку, перепідготовку, 
підвищують свою кваліфікацію в таких формах: 

аспірантура; 
докторантура; 
стажування у відповідних наукових установах як в Україні, так і за її 

межами. 

6. Зовнішньоекономічна діяльність Інституту 

Інститут здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною 
зовнішньоекономічної діяльності Університету та України і регулюється 
законодавством України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-
правовими актами. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється шляхом 
укладання договорів з іноземними науковими установами, підприємствами, 
фондами та іншими організаціями. 

7. Порядок внесення змін до Положення про Інститут 

7.1. Положення про Інститут розглядається та приймається на Науково-
технічній раді Інституту, затверджується ректором Державного вищого 
навчального закладу “Криворізький національний університет” і набуває 
чинності з дня його затвердження. 

7.2 Зміни та доповнення до Положення про Науково-дослідний інститут 
безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості 
Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 
університет» приймаються в тому самому порядку, що й саме Положення. 


