
СХВАЛЕНО                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою ОДУВС                                        Наказом ОДУВС 

(протокол № 3 від 29.09.2016 р.)                         від 30.09.2016 р. № 288 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це положення регулює організацію науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт, що проводяться в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ (далі - Університет), їх організацію і координацію, порядок 

приймання та впровадження в практику й навчальний процес результатів цих 

робіт. 

1.2. Науково-дослідні (НД) і дослідно-конструкторські роботи (ДКР) в 

Університеті організовуються й здійснюються відповідно до Конституції 

України, чинного законодавства, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, нормативно-правових актів Держстандарту України, Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства внутрішніх справ, а також 

до цього Положення та внутрішніх нормативних актів Університету. 

1.3. Учасниками (суб'єктами) виконання НД і ДКР в Університеті є 

кафедри, наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники, а також 

курсанти, студенти, слухачі Університету. До проведення НД і ДКР можуть 

залучатися працівники практичних підрозділів органів внутрішніх справ або інші 

спеціалісти. НД і ДКР з розробки нової техніки проводяться із залученням 

підприємств та організацій, що ведуть роботи за профілем розробки або 

виконують роботи в межах загальнодержавних і міжгалузевих програм, як 

головні виконавці, співвиконавці чи виконавці складових частин. 

1.4. Основними завданнями НД і ДКР в Університеті є: 

1.4.1. Здійснення наукових досліджень з актуальних проблем діяльності 

органів внутрішніх справ по боротьбі зі злочинністю, забезпеченню 

громадського порядку, безпеки дорожнього руху, розробки нових технічних 

засобів для органів внутрішніх справ, інших напрямках їх роботи, а також з 

питань удосконалення організації й методики навчального процесу в 

Університеті. 

1.4.2. Вивчення ефективності правового регулювання діяльності органів і 

підрозділів внутрішніх справ, підготовка пропозицій щодо прийняття нових і 

вдосконалення чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів із 

зазначених питань. 

1.4.3. Розробка за результатами наукових-досліджень пропозицій та 

рекомендацій, що спрямовані на вдосконалення організації, засобів і методів 

діяльності органів внутрішніх справ. 

1.4.4. Розробка нових, удосконалення чинних та обґрунтування, створення 
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майбутніх засобів оперативної, криміналістичної, іншої спеціальної техніки, 

оперативного зв'язку, охорони, забезпечення безпеки дорожнього руху на 

транспорті, методик застосування оперативної та іншої сучасної техніки й 

технологій у діяльності органів та установ внутрішніх справ, підготовка 

відповідних проектів, технічної документації, дослідних зразків, обґрунтування 

перспектив подальшого їхнього розвитку й подальших розробок. 

1.4.5. Розвиток технічної творчості, винахідливості та раціоналізаторства 

серед особового складу, робітників і службовців органів і підрозділів внутрішніх 

справ, курсантів, студентів і слухачів Університету. 

1.4.6. Участь спільно з підрозділами апарату МВС України, головних 

управлінь МВС (далі - ГУМВС), ГУМВС в м. Києві, Київській області, управлінь 

МВС (далі - УМВС) в областях та на транспорті, передових установ МВС у 

впровадженні в практику, а також із відповідними підрозділами інших 

навчальних закладів - у навчальний процес підготовлених наукових 

рекомендацій, зразків техніки, засобів зв'язку, новітніх інформаційних технологій 

тощо. 

1.4.7. Підготовка за результатами досліджень наукових праць, підручників, 

посібників, статей інших науково-дослідних, навчально-методичних та 

інформаційних матеріалів. 

1.4.8. Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 

науково-технічних кадрів. 

1.5. Науково-дослідна і дослідно-конструкторська робота ведеться на 

основі постійної взаємодії й творчого співробітництва з науково-дослідними 

установами (далі - НДУ) і вищими навчальними закладами (далі - ВНЗ) системи 

МВС України, з практичними підрозділами внутрішніх справ, а також з 

науковими установами, вищими навчальними закладами, організаціями і 

підприємствами інших міністерств та органів виконавчої влади шляхом 

координації тематики НД і ДКР, спільного їх проведення й обговорення 

результатів, обміну науковою інформацією та досвідом організації наукової 

роботи, а також шляхом здійснення у встановленому порядку творчих контактів і 

співробітництва з відповідними установами інших держав. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І КООРДИНАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА 

ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ 

 

2.1. Функції координації та сприяння при реалізації і впровадженні 

результатів НД і ДКР та передового досвіду в практичну діяльність органів 

внутрішніх справ і підрозділів внутрішніх справ (далі - ОВС) покладено на відділ 

організації наукової роботи Університету. 

Виконання перелічених функцій у практичних підрозділах ОВС 

покладається на окремих працівників зазначених підрозділів у межах їх 

функціональних обов'язків. 

2.2. Проведення єдиної політики в галузі НД і ДКР, координації взаємодії 

Університету з НДУ, ВНЗ системи МВС України, структурними підрозділами й 

науковими установами інших органів виконавчої влади, підвищення 
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ефективності і якості результатів цих робіт, використання досягнень науки і 

техніки в діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ забезпечує Науково-

методична рада Університету. 

 

3. ПЛАНУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА 

ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ 

 

3.1. Проведення НД і ДКР в Університеті здійснюється на планових 

засадах за трьома рівнями планування. З цією метою Університетом 

розробляються: 

1-й рівень (рівень університету): 

- річний план проведення НД і ДКР; 

2-й рівень (рівень підрозділів університету): 

- річний план виконання НД і ДКР кафедри Університету; 

- календарний план виконання науково-дослідної теми (розробки) - 

складається в разі виконання НДР чи ДКР Університетом спільно з іншими 

установами;  

3-й рівень (індивідуальний рівень): 

- індивідуальний план діяльності виконавця (учасника) НД і ДКР. 

3.2. Річний план Університету розробляється в такому порядку. 

До 1 листопада року, що передує планованому, кафедри Університету, 

виходячи з рішень колегії, наказів МВС, тематики пріоритетних напрямків 

фундаментальних і прикладних досліджень університету визначених ними 

ініціативних проблем щодо МВС, пропозицій структурних підрозділів, подають 

пропозиції до проекту плану НД і ДКР Університету за рекомендованою 

формою. Проект плану НД і ДКР може розподілятися за розділами за окремими 

напрямками (підготовка дисертацій, проведення наукових конференцій, 

семінарів тощо). Проект повинен містити заходи з організації науково-дослідної 

роботи студентів, курсантів і слухачів Університету. 

Проект річного плану НД і ДКР до 15 листопада року, що передує 

планованому, вноситься на розгляд Вченої ради Університету і після схвалення 

затверджується ректором Університету. 

3.3. Річний план виконання НД і ДКР кафедри складається з урахуванням 

положень річного плану проведення НД і ДКР Університету за рішенням 

Науково-методичної ради Університету. 

У плані мають бути зазначені види, обсяги й результати робіт кожного 

працівника. Календарний план виконання НД і ДКР кафедрою затверджується 

Вченою радою Університету. 

Обсяг НД і ДКР науково-педагогічних працівників кафедр Університету 

визначаються виходячи з обсягу робочого часу, що залишається поза його 

навчальним і навчально-методичним навантаженням. 

3.4. Календарний план виконання (план спільних робіт) науково-дослідної 

теми (розробки) складається головним виконавцем разом з виконавцями 

складових частин у разі виконання НДР чи ДКР Університетом спільно з іншими 

установами, організаціями або підприємствами. У ньому визначаються: 
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послідовність і терміни виконання етапів, виконавці, номенклатура й терміни 

подання звітної документації за етапами, необхідність і терміни проведення 

експертизи документації, терміни приймання етапів та роботи загалом. 

Затверджений план спільних робіт є обов'язковим до виконання учасниками. 

3.5. Індивідуальний план діяльності виконавця (учасника) НД і ДКР 

складається згідно з планом виконання конкретної НД і ДКР та затверджується 

начальником (завідувачем) кафедри, яка їх виконує, чи науковим керівником 

авторського колективу (теми, проекту). 

3.6. З метою узагальнення, аналізу, узгодження та використання в 

процесі інформаційного забезпечення наукової діяльності кафедр Університету 

до 5 числа місяця, наступного за звітним, надають у відділ організації наукової 

роботи Університету інформацію про стан виконання плану НД і ДКР за 

рекомендованою формою. 

 

4. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ПРИЙМАННЯ 

НД І ДКР 

 

Правила виконання, порядок проведення і приймання НД і ДКР 

здійснюється згідно з вимогами Державних стандартів України та інших 

нормативних документів щодо виконання науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт. 

 

5. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НД І ДКР У 

ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОВС І НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

5.1. З метою створення ефективного механізму постійної взаємодії 

Університету з відомчими науково-дослідними установами, іншими вищими 

навчальними закладами, практичними підрозділами ОВС апробація та 

впровадження результатів НД і ДКР здійснюється на базі замовника чи 

підрозділів ОВС за відповідними напрямками. 

5.2. Перед початком робіт, пов'язаних з апробацією чи реалізацією 

конкретної наукової розробки, складається та узгоджується між замовником (чи 

базовим підрозділом ОВС) і Університетом (виконавцями) план впровадження 

результатів НД і ДКР. 

5.3. Керівники підрозділів, що виступають замовниками НД і ДКР або є 

базовими, повинні забезпечити реалізацію їх результатів, організувати апробацію 

та впровадження в практичну діяльність чи навчальний процес. Співробітники 

Університету й начальники (завідувачі), що виступають виконавцями НД і ДКР, 

повинні сприяти їх реалізації та впровадженню в практику й навчальний процес. 

За невиконання чи неналежне виконання обидві сторони несуть відповідальність 

у дисциплінарному порядку. 

5.4. Про реалізацію науково-технічної продукції свідчать: акт її здачі-

приймання; акт про використання науково-технічного результату; застосування 

їх результатів у навчальному процесі навчальних закладів; використання на 

підприємствах, в установах, організаціях інших центральних органів виконавчої 
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влади, а також комерційних структур з метою забезпечення охорони 

матеріальних цінностей, безпечного ведення підприємницької діяльності при 

виготовленні спеціальної техніки та іншої продукції щодо вдосконалення 

діяльності органів внутрішніх справ. 

Про реалізацію результатів НД і ДКР, що потребують впровадження в 

практику, свідчить підготовка з їх використанням у підрозділах ОВС, а також 

прийняття (видання, затвердження, подання до відповідних інстанцій): 

- проектів законів, рішень органів державної виконавчої влади та уряду, а 

також державних, урядових, міжвідомчих, галузевих і міжгалузевих програм 

тощо; 

- наказів, вказівок, інструкцій, нормативно-правових актів Міністерства 

внутрішніх справ; 

- заходів, програм, планів, рекомендацій з удосконалення діяльності 

органів і підрозділів внутрішніх справ; методик, технологій, алгоритмів, 

стандартів, технічних вимог, моделей, дослідних зразків, спрямованих на 

вдосконалення науково-технічного забезпечення діяльності органів і підрозділів 

внутрішніх справ; 

- технічних замовлень на проведення НД і ДКР або обґрунтувань щодо 

зміни, припинення окремих НД і ДКР; 

- висновків за наслідками науково-технічного та іншого авторського 

супроводження НД і ДКР. 

5.5. При впровадженні результатів НД і ДКР Університет виконує такі 

основні функції:  

5.5.1. З метою впровадження наукових розробок здійснює їх авторське 

супроводження. 

При цьому: 

5.5.1.1. На прохання замовника готує додаткові методичні матеріали та все 

необхідне для безпосереднього впровадження наукових розробок у практику. 

5.5.1.2. Визначає органи та підрозділи внутрішніх справ, де знайомляться з 

організацією впровадження, з'ясовує труднощі, невирішені питання, допомагає їх 

розв'язувати, головним чином за допомогою порад, консультування тощо. 

5.5.1.3. Бере участь у навчанні особового складу органу чи підрозділу 

внутрішніх справ, який здійснює впровадження наукових розробок. 

5.5.1.4. Разом зі структурними підрозділами МВС України вивчає та 

узагальнює досвід упровадження й використання наукових і науково-технічних 

розробок, виявляє недоліки в процесі цієї роботи, розробляє пропозиції щодо їх 

усунення, зокрема вносить корективи в наукові та науково-технічні розробки. 

5.5.1.5. Здійснює обмін інформацією з іншими ВНЗ, а в межах 

Університету - направляє відповідним кафедрам наукові розробки, що 

підлягають впровадженню в навчальний процес або інформацію (анотацію) про 

них із зазначенням їх форми та головного змісту. 

5.5.1.6. Університет бере на облік усі наукові та науково-технічні розробки, 

що надійшли або опубліковані в загальному порядку, організує їх безпосередню 

реалізацію та впровадження. 

Напрямки, форми, строки, результати впровадження передбачаються у 
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відповідному розділі річного плану НД і ДКР Університету. 

Основними формами реалізації та впровадження результатів НД і ДКР у 

навчальний процес є їх використання: 

- у проведенні занять; 

- для уточнення навчальних планів і програм; 

- для створення нових навчальних курсів і дисциплін; 

- у визначенні змісту нових лабораторних робіт, практичних занять, планів 

і програм стажування, тренування, навчань; 

- для написання навчальної літератури, навчально-методичних матеріалів; 

у курсовому, дипломному проектуванні, написанні наукових робіт, 

виконанні науково-дослідних робіт курсантами, студентами, слухачами. 

Реалізація та впровадження результатів НД і ДКР у навчальний процес 

мають бути документально оформлені рішенням кафедри. 

 

6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ І 

ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ 

 

6.1. Завдання, пов'язані із забезпеченням Університету інформацією, що 

стосується наукової діяльності в Університеті, виконує відділ організації 

наукової роботи. 

6.2. Документи, що надходять від кафедр Університету до відділу 

організації наукової роботи, крім текстового, повинні подаватися і в 

електронному вигляді за допомогою електронної пошти чи на магнітному носії. 

6.3. Надана інформація після узагальнення та аналізу розміщується в 

інформаційній системі Університету та на сайті. 

 

7. ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ І ДОСЛІДНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ 

 

7.1. Фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

здійснюється відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», інших чинних законодавчих та нормативно-правових актів України. 

 

8. ОЦІНКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ТА 

СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

8.1. Обсяг наукової роботи співробітників Університету оцінюється як 

сума балів, що нараховуються за різні результати наукової діяльності. 

Показником ефективності наукової роботи кафедр є відношення загальної 

кількості її балів до кількості посад, що займають штатні співробітники кафедри 

та сумісники з числа співробітників інших підрозділів Університету. 

Облік наукової роботи з нарахуванням відповідної кількості балів ведеться 

відділом організації наукової роботи Університету в накопичувальному порядку, 

за пред'явленням її авторами результатів робіт, що передбачені Положенням. 

За вищу оцінку наукової роботи обрано підготовку та захист дисертації на 
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здобуття наукового ступеня доктора наук. Інші види включених до переліку 

наукових результатів оцінені залежно від їх співвідношення з роботою над 

докторською дисертацією та значущості для розвитку Університету (система 

оцінки обсягу наукової роботи - додається). 

Участь у виданні наукової, методичної літератури, розробка наукових тем, 

підготовка конференцій за межами без зазначення участі Університету не 

враховуються. 

За роботи, що виконані колективно (у співавторстві), кожному виконавцю 

нараховується частина із загальної кількості балів, передбачених за виконання 

конкретного виду робіт, залежно від ступеня його участі. Ступінь участі визначає 

головний виконавець (організатор). За відсутності інформації про ступінь участі 

співвиконавців бали нараховуються співвиконавцям у рівних частинах. 

8.2. Підсумки наукової роботи відповідно до наведеної системи за кожну 

половину календарного року розглядаються Вченою радою Університету в 

грудні та червні. Про кількість і види заохочення співробітників рішення 

приймається ректором Університету за поданням Вченої ради. 

Для заохочення співробітників, які плідно здійснюють наукові 

дослідження, можуть використовуватися такі заходи: 

- нагородження цінними подарунками у вигляді наукової літератури за 

замовленням осіб, які нагороджуються; 

- надання права наукових відряджень за рахунок Університету загальною 

тривалістю до 20 діб протягом календарного року; 

- пріоритетне врахування побажань нагороджених співробітників щодо 

формування розкладу навчальних занять; 

- інші заохочення за поданням Вченої ради Університету. 

Співробітники, які не мають показників у науковій роботі протягом 

звітного календарного року, підлягають розгляду атестаційної комісії для 

вирішення питання про зменшення або позбавлення надбавок за особливі умови 

служби. 

За порушення термінів виконання наукових досліджень співробітники 

Університету несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом ОВС і 

трудовим законодавством. 

 

 

 


