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РІШЕННЯ  

Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з 

питання «Про результати та проблеми наукової роботи в університеті у 2021 році» 

від 24 січня 2022 року, протокол № 2 

 

 Заслухавши доповідь проректора з наукової роботи Віктора КАТРИЧА про 

результати та проблеми наукової роботи в університеті у 2021 році, Вчена рада 

відзначає таке. 

Серед основних завдань, які потребують розв’язання, слід відзначити такі: 

 зміцнення позицій університету у провідних міжнародних рейтингах, а також 

серед закладів вищої освіти України у сфері наукової діяльності за всіма 

пріоритетними напрямами досліджень та галузями знань і отримання результатів 

світового рівня; підвищення показників із результативності, потенціалу розвитку та 

ефективності наукових досліджень; 

 збільшення обсягів фінансування наукових досліджень і розробок за рахунок 

загального фонду державного бюджету та позабюджетного фінансування 

(господарчі договори, гранти, фонди, послуги тощо); 

 розвиток досліджень зі створення продукції подвійного використання і 

критичних технологій та застосування їх у сфері забезпечення обороноздатності та 

енергетичної безпеки держави; 

 розвиток інноваційної, комерціалізаційної активності з впровадження 

науково-технічних розробок; розробка і капіталізація стартап- проєктів; 

 підвищення конкурентоспроможності наукових проєктів досліджень і 

розробок університету в конкурсах МОН України, НФДУ, міжнародних конкурсах 

тощо; 

 розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень. 

 

Вчена рада ухвалила: 

1. З метою виконання завдань, визначених у Стратегії розвитку Каразінського 

університету на 2019-2025 роки, на засіданнях Вчених рад факультетів, навчально-

наукових та науково-дослідних інститутів: 

 провести аналіз стану, організації, виконання та результативності 

науково-дослідної роботи на кафедрах та у підпорядкованих підрозділах; 

 визначити шляхи з підвищення ефективності та результативності 

наукових досліджень на 2022-2023 роки, залучення до наукової та науково-



технічної діяльності талановитих молодих науковців та студентів, підготовки 

докторів наук та докторів філософії (PhD) ⁄ кандидатів наук.  

Відповідальні: декани факультетів, директори ННІ та НДІ.  

Термін виконання: до 31.03.2022 р. 

 

2. Ректорату, науково-дослідній частині університету запровадити заходи, що 

спрямовані на збільшення кількості проєктів⁄грантів наукових досліджень і 

розробок університету, які беруть участь у конкурсах різних рівнів та за різними 

джерелами їх фінансування (міжнародних, державних, конкурсах Національного 

фонду досліджень України та МОН України тощо), та підвищення їх 

конкурентоспроможності, зокрема:   

2.1.Створити консультативну службу для надання консультацій щодо 

оформлення проєктів та грантів у відповідності до умов проведення конкурсу та 

подальшого супроводу проєктів/грантів . 

2.2. При щорічному формуванні кошторису витрат університету планувати 

витрати на фінансування Фонду модернізації навчально-наукового обладнання та 

витрати на розвиток матеріально-технічної бази університету. 

2.3. Збільшити кількість та підвищити якість публікацій у виданнях, які 

входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, за 

всіма галузями знань. Передбачити всебічну підтримку науковців університету, які 

мають публікації у виданнях, що входять до перших (Q1) та других (Q2) квартелів 

за науковим напрямом /галуззю знань за міжнародними базами даних Scopus та Web 

of Science, зокрема, внести зміни до Додатку 1 «Порядку преміювання науково-

педагогічних та інших працівників Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна за досягнення у виконанні завдань Стратегії розвитку університету 

на 2019-2025 роки» (затвердженого рішенням Вченої ради університету від 

25 жовтня 2021 року, протокол №11). 

Забезпечити розвиток винахідницької діяльності та захист інтелектуальної 

власності, збільшення кількості патентів та заявок  на винахід і впровадження 

науково- технічної продукції у виробництво. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи Віктор КАТРИЧ, проректор з 

соціальних та економічних питань Василь БЛИНДЮК, декани факультетів, 

директори ННІ та НДІ. 

Термін виконання: за п.2.1 до 31.03.2022 р; за п.п.2.2,2.3-у відповідності до 

рішення Вченої ради університету від 25 жовтня 2021 року, протокол №11. 

 

 3. Науково-дослідній частині університету посилити роботу стосовно:   

    – включення наукових об’єктів університету до державного реєстру об’єктів, 

що становлять національне надбання;  

– формування наукоємних проєктів; проєктів, спрямованих на вирішення 

проблемних, важливих питань світового, державного або галузевого рівнів; 

міжфакультетських та міждисциплінарних проєктів; 



–  розширення напрямків співпраці з НДІ  та НУ НАН України і галузевими  АН 

України, з бізнес структурами і консорціумами та підприємствами, з якими 

університет має договори про співробітництво., а також з державними та 

закордонними університетами, науковими установами, підприємствами тощо.  

Відповідальні: проректор з наукової роботи Віктор КАТРИЧ,  

  декани факультетів, директори ННІ та НДІ.  

Термін виконання: протягом 2022 р. 

4 Ректорату та науково-дослідній частині університету оновити роботу 

Інноваційного центру, спрямовану на приєднання університету до регіональних і 

міжнародних мереж трансферу технологій та комерціалізації наукових і науково-

технічних розробок університету, розробку і капіталізацію стартап-проєктів. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи Віктор КАТРИЧ, проректор з 

соціальних та економічних питань Василь БЛИНДЮК. начальник НДЧ Володимир 

СУХОВ. 

Термін виконання: 30.04.2022 р. 

 

 

 

 

   


