
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради 
Харківського національного

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
з питання: Про затвердження

«Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності у 
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна» 

від 27 лютого 2017 р., протокол №3

Заслухавши проректора з наукової роботи Катрина В.О. з питання нормативного 
забезпечення наукової та науково-технічної діяльності у Харківському 
національному університеті імені В.Н. Каразіна Вчена рада ухвалила:

1. Затвердити «Положення про організацію наукової та науково-технічної 
діяльності у Харківському національному університеті імені 
В.Н. Каразіна»

2. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради університету. 

Термін виконання: до 07.03.2017р.
Відповідальний: проректор з наукової роботи Катрин В.О.

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію наукової та науково-технічної діяльності 

у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
I. 1. Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності 

у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (далі 
Положення) розроблено відповідно до

-  Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від
II. 07.2001 р. №2623-111;

-  Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у 
вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, затвердженого 
Наказом МОН України від 01.06.2006 № 422;

-  Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII;
-  Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 

26.11.2015 р. № 848-VIII;



-  Положення про науково-дослідну частину Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, затвердженого наказом ректора № 0304- 
1/090 від 27.03.2013 р.

-  Статуту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
(далі університету).
1.2. Положення розроблено з метою забезпечення

-  правових, економічних і організаційних умов наукової та науково- 
технічної діяльності (далі -  ННТД) в університеті,

-  взаємозв’язків цієї діяльності з навчальним процесом, підготовкою 
кваліфікованих фахівців і кадрів вищої кваліфікації,

-  результативності виконання наукових робіт на загальнодержавному та 
світовому рівнях.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ННТД
2.1. Виконання 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.

2.2. Проведення фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень 
з пріоритетних напрямів науки і техніки з метою одержання і використання 
нових наукових знань, створення суспільно корисних наукових результатів.

2.3. Проведення прикладних досліджень і розробок з метою ефективного 
використання і розвитку наукового потенціалу університету, залучення 
додаткових коштів для вирішення завдань наукового розвитку університету.

2.4. Дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ 
формування і розвитку вищої освіти, посилення впливу науки на вирішення 
завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру 
науки в розвитку суспільства, культури, економіки.

2.5. Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл.
2.6. Підтримка наукових досліджень молодих учених та обдарованих 

студентів, залучення їх до діяльності наукових шкіл.
2.7. Розв’язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного 

розвитку.
2.8. Розвиток прогресивних форм науково-технічного співробітництва із 

закордонними і вітчизняними осередками академічної і галузевої науки з метою 
спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення 
високих технологій і розширення використання наукових розробок у 
промисловості.

2.9. Розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної та 
конкурентоспроможної науково-технічної продукції.

2.10. Захист інтелектуальної власності та авторських прав дослідників.
2.11. Розвиток і модернізація парку навчально-наукового обладнання



університету та ефективне його використання, в тому числі, різними 
структурними підрозділами.

2.12. Організація досліджень ринку наукових послуг, патентно-ліцензійної 
роботи, здійснення трансферу науково-технічної продукції відповідно до 
законодавства України та міжнародних стандартів.

2.13. Організація заходів публічної презентації результатів наукових 
досліджень (конференцій, симпозіумів, конгресів).

2.14. Підготовка й оприлюднення результатів досліджень у вітчизняних і 
зарубіжних наукових виданнях.

2.15. Забезпечення світового рівня наукових публікацій, що публікуються 
у періодичних виданнях університету.

3. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ННТД
3.1. Організацію, безпосереднє керівництво, планування наукової 

діяльності в університеті, а також поточне управління нею здійснює проректор з 
наукової роботи в межах делегованих ректором університету повноважень через 
створені в університеті наукові підрозділи та дорадчі органи (вчені ради 
наукових підрозділів, факультетів, Науково-технічна рада).

3.2. Безпосереднє керівництво та організацію наукової діяльності в 
наукових підрозділах та на факультетах університету здійснюють їх керівники 
(начальник, директор, декан, завідувач) у відповідності до цього Положення, 
Положення про відповідний науковий підрозділ та посадових інструкцій 
(контрактів).

3.3. Безпосереднє керівництво та організацію виконання окремих програм, 
проектів досліджень і розробок, проведення науково-дослідних робіт 
здійснюють наукові керівники. У разі потреби можуть призначатись також 
відповідальні виконавці, наукові консультанти, інші відповідальні особи.

Наукові керівники (відповідальні виконавці) несуть персональну 
відповідальність за якість і своєчасність виконання програм, проектів, робіт, за 
наукову та п; іктичну цінність, суспільну та економічну корисність наукових і 
науково-пракичних результатів колективу виконавців, патентну складову 
науково-техі п гної продукції, за дотримання фінансової дисципліни, збереження 
матеріальних цінностей, створення творчої, результативної роботи колективу з 
виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі -  
НДДКР).

4. ПЛАНУВАННЯ Й ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ННТД
4.1. Управління науковою і науково-технічною діяльністю здійснює 

Міністерство освіти і науки України в межах його повноважень.
Поточі з і перспективне планування ННТД здійснює Науково-дослідна 

частина унівс зситету далі НДЧ.
4.2. 1Тл Чувашія ННТД здійснюється відповідно до Програми розвитку



університету та Основних науково-технічних напрямів тематичних досліджень, 
затверджених Міністерством освіти і науки України шляхом формування 
тематичного плану науково-дослідних робіт університету.

4.3. Тематичний план науково-дослідних робіт університету
затверджується ректором університету і узгоджується Міністерством освіти і 
науки України.

НДДКР, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету, включаються до тематичного плану на підставі проходження 
конкурсного відбору в порядку, що визначається законодавством України, 
наказами МОН України та Положеннями університету.

4.4. Планування витрат на проведення НДДКР за господарчими 
договорами і грантами здійснюється НДЧ самостійно на основі розрахунків, 
результати яких відображаються в калькуляції кошторисної вартості в цілому за 
темою, з виділенням вартості робіт (послуг), які підлягають виконанню у 
поточному бюджетному році.

4.5. НДДКР, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду 
державного бюджету, обов’язково реєструються в Українському інституті 
науково-технічної і економічної інформації в порядку визначеному 
законодавством України.

5. ЗВІТУВАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ННТД
5.1. Керівники (відповідальні виконавці) НДДКР звітують про підсумки 

ННТД на засіданнях вчених рад підрозділів відповідно до планів роботи.
5.2. Директори наукових підрозділів та декани (їх заступники з наукової 

роботи) звітують про підсумки ННТД підрозділу (факультету) на засіданнях 
Науково-технічної ради відповідно до плану роботи НТР.

5.3. Проректор з наукової роботи звітує про підсумки ННТД університету 
на засіданні Вченої ради відповідно до плану її роботи.

5.4. Проректор з наукової роботи звітує про підсумки ННТД університету 
в МОН України відповідно до наказів МОН України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Вченої 

ради університету.


