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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
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Наукова діяльність є невід’ємною складовою діяльності університету, що
забезпечує інтеграцію освіти і науки.
Науково-дослідна частина (НДЧ) є науковим структурним підрозділом
університету, яка забезпечує планування, координацію та виконання
наукової діяльності кафедр університету, що проводять наукові
дослідження та розробки, не має самостійного балансу і статусу
юридичної особи. НДЧ підпорядковується безпосередньо проректору з
наукової роботи.
При проведенні науково дослідних-робіт (НДР) науково-дослідна частина
в своїй діяльності керується Конституцією та законами України “Про
освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”,
“Про науково-технічну інформацію”, “Про наукову та науково-технічну
експертизу”, постановами Кабінету Міністрів України “Про освітньокваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)” та іншими нормативними актами,
що регулюють питання організації наукової та науково-технічної
діяльності у вищих навчальних закладах.
2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основною метою наукової діяльності університету є одержання і
використання нових наукових знань для створення суспільно корисних
наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для
відповідних галузей економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації; розв’язання комплексних задач у сфері наукового
розвитку; розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих,
гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з
метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів
науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни;
виконання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного
використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових
коштів для вирішення соціальних та інших завдань освітньої галузі.
2.2. Основними завданнями проведення наукових досліджень у НДЧ є:
2.2.1. Розв`язання економічних проблем розвитку держави, економічних
проблем вищої освіти, інтеграції навчального процесу, науки і
виробництва.
2.2.2. Виконання фундаментальних та пошукових науково-дослідних робіт на
конкурсній основі за науково-технічними програмами Міністерства
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освіти і науки України, Національної Академії Наук України та інших
замовників за основними напрямками досліджень.
Дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ
формування і розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на
вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення
визначального характеру науки в розвитку суспільства, культури,
економіки. Надання консультаційно-інформаційних послуг з економічних
питань науковим підрозділам вищих закладів освіти та академічним
установам і підприємствам регіону.
Реалізація безперервного циклу науково-дослідної діяльності – від
фундаментальних досліджень до впровадження науково-дослідних
розробок у практику.
Сприяння підвищенню наукового рівня професорсько-викладацького
складу.
Розвиток науково-технічної творчості студентів.
Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл.
Сприяє захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників
як основи зміцнення і розвитку науки.
Виконання дослідних робіт науково-методичного характеру.
Підготовка та видання збірників наукових праць, підручників і
навчальних посібників.
Координація наукових досліджень підрозділів університету з вищими
навчальними закладами та науково-дослідними установами України,
здійснення міжнародного наукового співробітництва.
Проведення наукових, науково-практичних конференцій, “круглих
столів”, семінарів різних напрямків.
Підготовка науково-педагогічних кадрів згідно з планами аспірантури та
докторантури.
Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих
учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл,
організації науково-дослідної роботи студентів; створенні наукових
студентських організацій (товариств, лабораторій тощо), проведенні
студентських наукових конференцій та олімпіад.
Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація
досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації.
Розроблення та наповнення змісту стандартів вищої освіти з урахуванням
досягнень світової науки.
Інтеграція наукового та навчального процесу забезпечується шляхом:
Залучення студентів до участі в науково-дослідних робіт, що
виконуються за рахунок коштів державного бюджету та за договорами з
замовниками.
Впровадження в навчальний процес результатів наукових досліджень,
виконаних в університеті.
Проведення наукової, методичної та організаційної роботи науковим
студентським товариством з розвитку різноманітних форм наукової

творчості студентів у взаємозв`язку з навчальним процесом та в
позанавчальний час.
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3. ПРАВА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ
Права НДЧ реалізуються через права її начальника:
Подавати проректору з наукової роботи пропозиції по тематиці наукових
досліджень і розробок.
Рекомендувати співробітників до заохочення за зразкове виконання
встановлених завдань і високу якість робіт.
4. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ТА КЕРІВНИЦТВО
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Для організації та координації наукової діяльності в університеті згідно зі
статутом створюються науково-дослідна частина та наукові відділи.
Організацію наукової діяльності в університеті та її безпосереднє
керівництво, планування, поточне управління здійснює проректор з
наукової роботи в межах делегованих ректором повноважень. Функції
управління та організації наукової діяльності проректор з наукової роботи
здійснює через створені в університеті наукові підрозділи та дорадчі
наукові структури.
Проректор з наукової роботи здійснює контроль за діяльністю НДЧ,
забезпечує дотримання законності і державної дисципліни, укладає від
імені університету договори на створення наукової продукції, надання
науково-технічних послуг, виконання інших робіт за профілем діяльності
НДЧ, затверджує плани робіт, кошторис видатків НДЧ і його підрозділів,
розподіляє між ними замовлення на дослідження, матеріально-технічні
ресурси, готує пропозиції про використання фондів економічного
стимулювання,
представляє НДЧ в усіх організаціях, в межах своєї
компетенції видає вказівки, обов'язкові для всіх працівників НДЧ.
До складу НДЧ можуть входити навчально-науково-виробничі центри,
проблемні лабораторії, наукові відділи, тимчасові творчі колективи,
госпрозрахункові науково-дослідні підрозділи, підрозділи з організації,
координації та забезпечення НДР, науково-допоміжні та інші підрозділи,
спрямовані на здійснення НДР, а також керівництво.
НДЧ діє на основі Статуту університету, створюється наказом ректора і
підпорядковується начальнику НДЧ та проректору з наукової роботи.
Структура, штатний розклад та положення про НДЧ затверджується
ректором університету.
Організаційне і оперативне управління діяльністю НДЧ по забезпеченню
виконання наукових задач і координаційних функцій покладається на
начальника НДЧ. Керівництво підрозділами НДЧ покладається на
керівників, функціональні обов'язки і права яких регламентовані
відповідними положеннями і посадовими інструкціями.
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Начальник наукової частини призначається на посаду і звільняється з неї
наказом ректора університету за проханням проректора з наукової
роботи.
В межах його компетенції начальник діє від імені НДЧ, без довіреності
представляє її в інших організаціях і самостійно вирішує питання у
відповідності з покладеними на нього функціями.

4.10. Виконання фундаментальних, прикладних досліджень і розробок в
університеті здійснюється колективами (тематичними групами, творчими
колективами тощо), до складу яких входять наукові та науковопедагогічні працівники, докторанти і аспіранти, студенти, допоміжний
персонал та в разі потреби можуть залучатися фахівці інших організацій.
4.11. Організацію та безпосереднє керівництво виконанням наукових
досліджень і розробок здійснюють наукові керівники. У разі потреби
можуть призначатися також відповідальні виконавці тем і розробок,
наукові консультанти, інші відповідальні особи.
4.12. Трудовий колектив НДЧ складають штатні співробітники, сумісники з
числа науково-педагогічних працівників та інші співробітники
університету, докторанти, аспіранти, студенти, які приймають участь у
виконанні науково-дослідних робіт НДЧ .
4.13. Трудовий колектив НДЧ приймає активну участь у всіх питаннях
діяльності НДЧ.
4.14. Рішення оперативних наукових і організаційних питань здійснює
науково-технічна рада при проректорові з наукової роботи.
5. ФІНАНСУВАННЯ
5.1. Для
здійснення наукової діяльності запроваджується принцип
багатоканального фінансування, у тому числі з використанням
можливостей, які надає входження України в міжнародний науковий
простір.
5.2. Джерелами фінансування наукової діяльності в університеті є кошти
державного бюджету та кошти, одержані на виконання науководослідних і дослідно-конструкторських робіт, надання наукових
послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб, інші джерела
відповідно до чинного законодавства.
5.3. Наукові дослідження і розробки університету, що проводяться за рахунок
коштів державного бюджету, фінансуються Міністерством освіти і
науки України за відповідною бюджетною програмою.
5.4. Фінансування наукових досліджень здійснюється замовниками наукових
розробок і визначається відповідно до діючого законодавства у сфері
наукової і науково-технічної діяльності, постанови Кабінету Міністрів
України від 20 лютого 2006 р. № 172 “Про встановлення посадового
окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної

тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298”, наказу Міністерства
освіти і науки України від 6 березня 2006 р. № 151 “Про внесення змін до
наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557”,
“Положення про матеріальне заохочення співробітників ОНЕУ”,
(затверджено на конференції трудового колективу ОНЕУ 31.01.2012 р.) та
інших нормативних актів.
5.5. Фінансування досліджень з коштів державного бюджету здійснюється
шляхом:
5.5.1. Цільового фінансування досліджень і розробок з пріоритетних
напрямків, а також науково-технічних програм.
5.5.2. Контрактного фінансування окремих найважливіших досліджень і
розробок, які пройшли конкурсний відбір.
5.6. Джерелами фінансування наукових досліджень є:
5.6.1. Кошти державного бюджету, що виділяються для здійснення в першу
чергу фундаментальних і пошукових досліджень, а також робіт, що
виконуються в рамках пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.
5.6.2. Кошти, що надходять від замовників за створення науково-технічної
продукції і надання наукових послуг на основі господарських договорів,
гарантійних листів і контрактів з зацікавленими підприємствами,
організаціями і зарубіжними партнерами.
5.6.3. Кошти спеціального фонду державного бюджету університету у
відповідності до колективного договору.
5.6.4. Інші джерела відповідно чинного законодавства.
5.7. На основі результатів виконаних фундаментальних і пошукових
досліджень, а також у відповідності з положенням ОНЕУ “Про
організацію та оплату праці на основі колективних та індивідуальних
договорів та договорів підряду” і з науковими напрямками діяльності і
профілем підготовки фахівців, НДЧ здійснює прикладні дослідження,
здебільшого на договірній основі з конкретними замовниками шляхом
використання ринкових механізмів і державної підтримки.
5.8. Господарські договори складають також на проведення робіт, пов'язаних з
впровадженням раніше завершених досліджень в ОДЕУ, а також на
розробку і постачання наукової продукції, розробку науково-технічної
продукції для підприємств і надання науково-технічних послуг.
5.9. Договір з замовником є основним правовим і фінансовим документом,
який регулює відношення виконавця і замовника науково-технічної
продукції і визначає їхню взаємну економічну відповідальність, а також
права і обов'язки. Порядок і умови укладення договорів з замовниками
регулюється чинним законодавством.
5.10. Вособливих умовах договору у відповідності з домовленістю сторін
оговорюються питання публікацій, авторських прав розробника.
Результати науково-технічної діяльності є власністю розробників
науково-технічної продукції, якщо інше не передбачене Законом або
договором.

5.11. Для популяризації наукових досліджень і розробок НДЧ:
Видає збірники наукових праць ОНЕУ “Вісник соціально-економічних
досліджень” і “Науковий вісник”.
5.11.1. Проводить і приймає участь в міжнародних, республіканських,
галузевих науково-технічних виставках, ярмарках, конференціях,
симпозіумах, семінарах, тощо.
5.11.2. Видає і розповсюджує, у тому числі електронними засобами,
різноманітні рекламні матеріали про свої науково-технічні досягнення.
5.11.3. Створює інформаційні банки по конкретним напрямкам наукових
досліджень.
6. ФУНКЦІЇ
НДЧ у відповідності з покладеними на неї задачами здійснює наступні
функції:
6.2. В області організації наукових досліджень
6.2.1. Розробляє проекти планів науково-дослідних робіт університету.
6.2.2. НДЧ здійснює поточне і перспективне планування наукової і науковотехнічної діяльності.
6.2.3. Організовує виконання досліджень і розробок на сучасному науковотехнічному рівні, забезпечує ефективність проведених робіт.
6.2.4. Здійснює контроль за вчасним і якісним виконанням науково-дослідних
робіт у відповідності з затверджуваними програмами.
6.2.5. Забезпечує державну реєстрацію досліджень, своєчасність подання
звітності по науково-дослідній роботі до органів державної статистики.
6.2.6. Порядок прийняття звітів по завершеним госпдоговірним роботам
визначається спільно з замовниками.
6.2.7. За результатами звітів про наукову діяльність підрозділів університету
аналізується та узагальнюється інформація про підсумки наукової
діяльності університету, формується тематичний план комплексних
науково-дослідних робіт кафедр та затверджується на засіданні Вченої
Ради університету.
5.2.8. НДЧ подає до Міністерства освіти і науки України інформацію про
наукову діяльність за встановленими формами.
6.3. В області забезпечення наукових досліджень:
6.3.1.Здійснює інформаційне обслуговування досліджень і розробок, які
проводились в університеті.
6.3.2.Проводить техніко-економічну і експертну оцінку науково-дослідних
робіт.
6.3.3. Надає пропозиції до включення тематичного плану НДР університету до
Координаційного плану НДР Міністерства освіти і науки.
6.4. В області організації праці і фінансування досліджень:
6.4.1. Розробляє штатний розклад НДЧ , затверджує кошториси видатків на
проведення досліджень і вносить в них зміни.
6.1.

6.4.2. НДЧ у відповідності з чинним законодавством формує кошториси
видатків по держбюджетним і госпдоговірним НДР.
6.4.3. НДЧ може тимчасово використати кошти власних фондів університету на
покриття видатків по господарським договорам до надходження авансу
або оплати закінчених робіт з наступним їхнім поновленням за рахунок
коштів замовника.
6.4.4. НДЧ сплачує податки в бюджет і інші обов'язкові платежі у відповідності
з чинним законодавством.
6.4.5. Проводить атестацію наукових працівників і інших фахівців НДЧ, готує
пропозиції про встановлення надбавок співробітникам за складність і
напруженість в роботі, виконання найбільш складних і відповідальних
робіт.
6.4.6. Координує діяльність наукового студентського відділу, наукового
студентського товариства і інших форм науково-технічної творчості
студентів.
7. ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ОБЛІК
7.1. Загальне управління науковою і науково-технічною діяльністю здійснює
Міністерство освіти і науки України відповідно до законодавства про
освітню, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність. Поточне
та перспективне планування наукової та науково-технічної діяльності
здійснює університет.
7.2. Планування наукових досліджень і розробок здійснюється відповідно
до основних науково-технічних напрямів університету. Основою
планування науково-дослідної діяльності є тематичний план науководослідних робіт.
7.3. Університет здійснює поточне та перспективне планування наукової
діяльності відповідно до затвердженого ректором і узгодженого з
Міністерством освіти і науки України тематичного плану.
Фундаментальні дослідження,
прикладні розробки, розробки, що
сприяють розвитку інноваційної діяльності університету та фінансуються
за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, включаються
до тематичного плану на підставі проходження конкурсного відбору.
7.4. Фінансово-господарська діяльність у
сфері
наукової діяльності
здійснюється на підставі затверджених Міністерством освіти і науки
України кошторисів університету за відповідними бюджетними
програмами.
7.5. Кошторис є основним плановим документом бюджетної установи,
який надає повноваження щодо отримання надходжень і здійснення
видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання
бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених
на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Планування витрат
на
проведення
науково-дослідних
робіт
здійснюється університетом самостійно на основі розрахунків, результати
яких відображаються в калькуляції кошторисної вартості в цілому за
темою, з виділенням вартості робіт, які підлягають виконанню у
поточному бюджетному році.
Документальне
оформлення операцій, пов'язаних з виконанням
НДР, забезпечення їх обліку та складання звітності здійснюється
відповідно до вимог Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) (із змінами), та
інших нормативно-правових актів.
Науково-дослідні роботи, що виконуються за рахунок коштів
державного
бюджету,
підлягають обов'язковій реєстрації в
Українському інституті науково-технічної і економічної інформації
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.92 N
162 ( 162-92-п ) "Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт і дисертацій".
За підсумками виконаних наукових досліджень НДЧ складає
відповідні звіти, видає збірки наукових праць, доповідей і тез
доповідей на наукових конференціях, анотацій завершених НДР.
9. ВИКОНАВЦІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
РОБІТ І ОПЛАТА ЇХНЬОЇ ПРАЦІ

8.1. Суб'єктами наукової, науково-технічної діяльності в університеті є штатні
наукові
та
науково-педагогічні
працівники, науково-технічні
працівники, докторанти, аспіранти, студенти, керівний
склад
навчального
закладу, працівники, що здійснюють організацію та
координацію досліджень і розробок, підготовку фахівців вищої
кваліфікації.
8.2. До виконання наукових, науково-технічних робіт в університеті можуть
залучатися фахівці наукових установ, підприємств та організацій
Національної та галузевих академій наук, інші фахівці, що мають
відповідну кваліфікацію.
8.3. Науково-педагогічні, наукові працівники виконують дослідження та
розробки відповідно до національних, державних, галузевих та
інших програм і проектів, тематичних та координаційних планів,
договорів, індивідуальних планів, несуть відповідальність за якість і
своєчасність їх виконання, наукову
та
практичну
цінність,
суспільну та економічну корисність наукових і науково-практичних
результатів.
8.4. Складовою науково-технічного потенціалу університету є науковий
доробок
студентів, який відповідно до чинного законодавства
передбачає: науково-дослідну роботу, що включена в графік

8.5.
8.6.
8.7.

навчального
процесу
(курсові,
дипломні
роботи,
практичні
лабораторні
заняття, наукові семінари та конференції, виробнича
практика з елементами дослідницького характеру), та роботу, що
індивідуально виконується поза графіком навчального процесу.
НДЧ самостійно визначає загальну чисельність робітників, включаючи
апарат управління, їх професійний і кваліфікаційний рівень.
Правовий статус наукового працівника визначається законодавством
України.
Організація і оплата праці здійснюється на основі колективних і
індивідуальних договорів і договорів підряду в відповідності з діючим в
ОНЕУ Положенням.
9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Університет
здійснює
науково-економічне
співробітництво з
навчальними закладами, організаціями, фірмами та фондами
зарубіжних країн, інші види наукового співробітництва відповідно до
чинного законодавства України.
9.2.
Міжнародне наукове та
науково-економічне
співробітництво
університету спрямовано на:
9.2.1. Залучення до співпраці закордонних замовників
та інвесторів,
укладання та виконання угод про співробітництво із закордонними
університетами, фірмами, фондами та
іншими організаціями на
проведення досліджень і розробок.
9.2.2.Спільну з зарубіжними університетами і науковими організаціями
розробку наукових програм і проектів з урахуванням регіональної
економічної проблематики за пріоритетними напрямками розвитку науки.
9.2.3.Залучення коштів закордонних замовників та міжнародних фондів і
грантів для фінансування НДР у ВНЗ України.
9.2.4.Забезпечення проходження
науковими,
науково-педагогічними
працівниками, докторантами, аспірантами та обдарованими студентами
наукового стажування за кордоном, ознайомлення з передовими
світовими досягненнями науки.
9.2.5. Публікацію
за кордоном у провідних наукових та науковоекономічних виданнях
наукових
результатів,
які
не
є
конфіденційною інформацією.
9.2.6. Організацію та участь у міжнародних наукових та науковопрактичних конгресах, конференціях, “круглих столах”, семінарах,
симпозіумах, нарадах, ділових зустрічах.
9.2.7. Активізацію участі університету в міжнародних програмах на здобуття
грантів.
9.1.

