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ПОЛОЖЕННЯ 

про науково-дослідну діяльність  

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Одеський державний університет внутрішніх справ (далі - 

Університет) здійснює науково-дослідну діяльність згідно з Законами України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про інформацію», «Про науково-технічну 

інформацію», «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки», «Про 

авторське право та суміжні права» та іншим чинним законодавством, 

постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, 

постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними 

документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, МВС 

України, Статутом ОДУВС та цим Положенням. 

1.2. Основними завданнями у сфері науково-дослідної діяльності є: 

- розвиток фундаментальних і прикладних досліджень на пріоритетних 

напрямках, особливо з проблем, спрямованих на задоволення потреб 

практичних органів внутрішніх справ і навчально-виховного процесу; 

- упровадження наукових досліджень у практику органів внутрішніх 

справ і навчальний процес; 

- ефективне використання наукового потенціалу Університету для 

вирішення наукових і науково-технічних проблем розвитку всіх гілок 

державної влади та їх органів. 

1.3. Інтеграція навчального процесу, науки та професійної діяльності 

забезпечується шляхом: 

- підготовки спеціалістів для правоохоронних органів на основі 

використання досягнень науки і техніки згідно з напрямками науково-

технічного прогресу та соціально-економічною потребою суспільства в 

спеціалістах нового рівня; 

- залучення курсантів (студентів) і слухачів до участі в науково-

дослідних роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету 

та за договорами з замовниками; 

- розробки засобів навчання, створених за результатами наукових 

досліджень: стендових і тренажерних пристроїв, лабораторних установок, 

комп'ютерних навчальних посібників тощо; 

- організації різноманітних форм активної навчальної роботи: 

навчальної та виробничої практики, стажування в органах внутрішніх справ 

як у навчальний, так і в позанавчальний час, цільового використання в процесі 

навчання наукової літератури й обчислювальної техніки, сучасних банків 
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даних та інше; 

- створення навчально-науково-виробничих об'єднань і комплексів, 

базових кафедр, науково-навчальних центрів, що організовуються сумісно з 

Національною Академією Наук України, галузевими академіями наук, ВНЗ 

та НДУ МВС України, іншими ВЗО та НДУ, міністерствами, практичними 

підрозділами внутрішніх справ, організаціями для проведення науково-

дослідної роботи. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ВИКОНАВЦІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

РОБІТ ТА ОПЛАТА ЇХ ПРАЦІ 

 

2.1. Університет здійснює науково-дослідну діяльність відповідно до 

фундаментальних і прикладних досліджень, які організовує та здійснює 

Національна Академія Наук України, галузеві академії наук, у 

співробітництві з ВНЗ та НДУ МВС України, іншими ВНЗ і НДУ, 

міністерствами, практичними органами внутрішніх справ, державними 

органами, підприємствами та організаціями. 

2.2. Університет реалізує таке співробітництво шляхом здійснення 

координації наукових досліджень, проведення спільних робіт, взаємної 

наукової експертизи, надання консультативної та іншої допомоги, укладення 

договорів про творче співробітництво. 

2.3. Університет готує наукові розробки для конкретних споживачів 

шляхом вивчення їх готовності до реалізації наукової продукції, потреб у 

науковому супроводі впровадження. 

2.4. Для ефективного використання матеріально-технічної бази в 

наукових дослідженнях можуть застосовуватись різні форми колективного 

використання унікальної наукової апаратури, обчислювальної техніки й 

іншого обладнання на основі міжвузівської та міжвідомчої кооперації і 

спеціалізації. 

2.5. Основним суб'єктом науково-дослідної роботи є наукові 

працівники, які займаються самостійно або в різноманітних організаційних 

формах (насамперед у складі кафедр, творчих груп) науково-дослідною, 

науково-педагогічною, дослідно-конструкторською, пошуковою та іншою 

науковою діяльністю. До виконання наукових досліджень у рамках 

Університету залучаються як штатні працівники (викладачі, наукові й 

науково-технічні працівники), так і докторанти, аспіранти, а також 

співробітники практичних органів внутрішніх справ та інших організацій. 

Правовий статус наукового працівника визначається законодавством 

України. 

2.6. Прийом на роботу співробітників для виконання наукових 

досліджень і розробок здійснюється згідно з чинним законодавством України 

(зокрема на конкурсній основі, за контрактами). 

2.7. Структурні наукові підрозділи створюються наказом МВС 

України, а творчі групи – наказом ректора університету й перебувають у 

безпосередньому підпорядкуванні першого проректора університету. 
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2.8. Осередками науково-дослідницької та науково-методичної роботи 

є кафедри, на яких наукова робота здійснюється як виконання планової теми 

кафедри. Наукова тематика обґрунтовується авторами-виконавцями й 

заслуховується на засіданні кафедри не пізніше жовтня місяця. Кафедрою 

приймається відповідне рішення, яке потім затверджується на засіданні 

Вченої ради університету в грудні місяці. На основі планів наукової роботи 

кафедр відділом організації наукової роботи в листопаді місяці формується 

загальноуніверситетський план науково-дослідної роботи на поточний 

календарний рік із затвердженням його на засіданні Вченої ради. Одночасно 

на Вченій раді заслуховується й затверджується звіт про роботу за минулий 

календарний рік. Планування та науково-дослідна звітність про діяльність 

кожної кафедри здійснюється на календарний рік. 

 

3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Фінансування наукових досліджень, що проводяться Університетом, 

а також здійснення ним науково-технічної діяльності проводиться за рахунок: 

- коштів державного бюджету, що виділяються для конкретного 

фінансування окремих важливих досліджень і розробок; 

- коштів, що надійшли за виконання науково-дослідних та 

конструкторських розробок по договорах із замовниками; 

- власних коштів, кредитів та інших джерел, що встановлені чинним 

законодавством. 

3.2. Договір із замовником є основним правовим і фінансовим 

документом, що регулює відносини виконавця та замовника наукової й 

науково-технічної продукції та визначає їх взаємну економічну 

відповідальність, узяті зобов'язання та їх виконання. Порядок і умови 

укладання договорів із замовниками регламентуються чинним 

законодавством. 

3.3. В особливих умовах договору за домовленістю сторін 

обумовлюються питання публікацій, авторських прав розробника. 

3.4. Результати науково-дослідної діяльності є об'єктом власності 

авторів (розробників) науково-технічної продукції, якщо інше не передбачене 

законом або договором. Результати фундаментальних досліджень, а також 

робіт з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, що фінансуються за 

рахунок бюджету, передаються виконавцями державі для використання з 

додержанням правил, передбачених законодавством України. 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4.1. Для пропаганди результатів досліджень Університет: 

- бере участь у міжнародних, державних, відомчих, галузевих, науково-

практичних конференціях, промислових, комерційних та інших виставках, 

аукціонах, біржах; 
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- видає та розповсюджує науковий журнал «Південноукраїнський 

правничий часопис», надає до МОНМС України, МВС України інформацію 

про свої наукові та науково-технічні досягнення; 

- бере участь у конкурсах молодих учених (курсантів, студентів, 

слухачів) на кращу науково-дослідну роботу; 

- проводить і бере участь у роботі науково-теоретичних конференцій та 

семінарів; 

- створює інформаційні банки по конкретних напрямках наукових 

досліджень. 

4.2. Науково-дослідні роботи, що виконуються в Університеті, 

підлягають державній реєстрації. 

4.3. Підсумкові звіти про виконані роботи можуть містити результати 

метрологічної та патентної проробки проведених дослідних робіт, економічні 

розрахунки, які дозволяють оцінити правовий, економічний і соціальний ефект, 

що планується одержати від втілення результатів роботи. Тексти, ілюстрації та 

інші матеріали звіту можуть бути використані авторами при підготовці 

друкованих видань. У цих випадках можуть співпадати авторські тексти та інші 

матеріали. 

4.4. Одержані результати по завершених етапах та по науково-дослідних 

роботах загалом, акти приймання-здачі передаються замовнику. Порядок 

приймання звітів по завершених роботах визначається спільно з 

замовниками. Результати досліджень, що фінансуються з держбюджету, 

приймаються комісіями експертних Рад відповідних міністерств. 

4.5. Про результати науково-дослідної діяльності університет направляє 

інформацію за встановленою формою до Держкомстату, Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України та Міністерства внутрішніх справ України. 

 

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 

 

5.1. Університет забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

охорони авторського права і суміжних прав, здійснює свої повноваження в 

межах, передбачених чинним законодавством України. 

 

 

 


