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ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ХАРКІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Науково-дослідна частина (далі - НДЧ) Харківського
національного автомобільно-дорожнього університету (далі – ХНАДУ,
Університет) є відокремленим науковим структурним підрозділом
Університету, що об’єднує підрозділи, які виконують науково-дослідні
роботи (далі - НДР) та розробки з усіх напрямів діяльності. НДЧ
організовує свою діяльність відповідно до чинних законодавчих актів і
керується у своїй діяльності цим Положенням.
1.2 НДЧ не має самостійного балансу і статусу юридичної
особи.
1.3 НДЧ організовано на базі науково-дослідного сектору з
метою виконання та забезпечення виконання науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР).
1.4 НДЧ підпорядковується заступнику ректора з наукової
роботи.
1.5 НДЧ у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і
науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрямки розвитку
науки і техніки», іншими законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і
науки України, Статутом ХНАДУ, цим Положенням та наказами
ректора ХНАДУ.
1.6 Положення про НДЧ регламентує наукову, науково-технічну,
науково-організаційну, іншу творчу діяльність (далі – наукова
діяльність)
1.7 Основною метою наукової, науково-технічної і науковоорганізаційної діяльності є здобуття нових знань, які є базою для
навчальної діяльності, розв’язання задач у сфері наукового,
технологічного та інноваційного розвитку, впровадження та
використання наукової продукції, створеної в Університеті.
1.8 Наукова діяльність в НДЧ є одним із основних засобів
досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою
освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
1.9 НДЧ створюється, реорганізується та ліквідується наказом
ректора ХНАДУ.
1.10 Номенклатура справ НДЧ наведена в додатку А.
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2 ПРИХИЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЦІ У СФЕРІ ЯКОСТІ
2.1 НДЧ повністю підтримує і зобов’язується виконувати
проголошені Університетом Політику і цілі у сфері якості.
2.2 Обов’язки НДЧ по виконанню Політики ХНАДУ сфері якості
полягають у забезпеченні:
- повного забезпечення якісними послугами споживачів і
зацікавлених сторін;
- розуміння Політики ХНАДУ у сфері якості кожним
співробітником НДЧ;
- постійного покращення процесу виконання та забезпечення
виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
- ефективного використання всіх видів ресурсів;
- достатнього рівня кваліфікації співробітників НДЧ;
чіткого
розподілу
повноважень
і
відповідальності
співробітників;
- сумлінного виконання вимог зовнішніх і внутрішніх
нормативних документів;
- виключення ризиків пов’язаних з наданням неякісних послуг;
- безумовного дотримання законодавства України;
- своєчасного виявлення та запобігання будь-яким відхиленням
від прийнятих стандартів;
- всебічної підтримки у повсякденній діяльності рішень Вченої
ради ХНАДУ, робочих груп з якості;
- внесення пропозицій по корегуванню Політики в області якості
при аналізуванні з боку керівництва;
- підтримки і постійного вдосконалення методик і технічних
засобів, що використовуються НДЧ при виконанні встановлених
функцій.
2.3 Показники ефективності діяльності НДЧ наведено в додатку
Б.
3 СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ КЕРУВАННЯ
3.1 Згідно задач, до складу НДЧ входять співробітники (вчені та
науково-технічні працівники), які займаються науковою, науководослідницькою, науково-технічною, науково-організаційною та іншою
науковою діяльністю.
3.2 Суб’єктами науково-дослідної і дослідно-конструкторської
роботи є штатні наукові та науково-педагогічні працівники, науковотехнічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти, стажистидослідники, керівний склад університету, працівники, що здійснюють
організацію та координацію досліджень і розробок, підготовку фахівців
вищої кваліфікації.
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3.3 Загальне керівництво діяльністю НДЧ здійснює заступник
ректора з наукової роботи, який забезпечує додержання законності та
державної дисципліни, укладає від імені університету договори на
виконання НДДКР, затверджує плани робіт підрозділів, розподіляє між
ними обсяги досліджень, матеріально-технічні ресурси.
3.4 Безпосереднє
керівництво
роботою
НДЧ здійснює
начальник НДЧ, який призначається на посаду та звільняється з
посади наказом ректора ХНАДУ.
Функціональні обов’язки начальника НДЧ затверджуються
заступником ректора з наукової роботи і передбачають, поряд з
виконанням наукової роботи, формування перспективних напрямів
розвитку науки університету в межах пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки України, здійснення наукових досліджень ринку
науково-технічної продукції в сфері професійного напряму діяльності
університету, розробку перспективних та річних планів наукової роботи
університету, координування діяльності наукових структурних
підрозділів НДЧ, виконання завдань з реалізації державної політики у
сфері науки, здійснення рейтингової оцінки наукової та науковотехнічної діяльності, здійснення моніторингу ефективності наукової
діяльності підрозділів НДЧ, здійснення контролю за виконанням
постанов, наказів, розпоряджень та інших правових документів з
питань наукової діяльності, підготовка звітів щодо результатів наукової
і науково-організаційної діяльності НДЧ, здійснення контролю за
своєчасним і якісним виконанням планів НДР. Начальник НДЧ несе
відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання обов’язків,
покладених на нього цим Положенням, посадовою інструкцією,
наказами ректора ХНАДУ.
3.5 Основними структурними підрозділами НДЧ є наукові
підрозділи факультетів і кафедр, науково-дослідні лабораторії та
технологічні групи, відділ організації та координації наукових
досліджень, сектор з питань інтелектуальної власності, групи апарату
управління (АУП) щодо фінансування та бухгалтерського обліку НДР,
організації праці, нормо контролю. До складу НДЧ можуть входити
конструкторські бюро, дослідні виробництва, обчислювальні центри і т.
ін.
3.6 Структурні підрозділи НДЧ створюються наказом ректора і
діють на підставі Положення про них. Робота кожного з них є частиною
наукової діяльності університету.
3.7 Наукове керівництво науково-дослідними підрозділами
здійснюється завідувачами кафедр.
3.8 Функціональні обов’язки співробітників НДЧ визначені
посадовими інструкціями.
3.9 Організацію та безпосереднє керівництво виконанням НДР
та договірних зобов’язань здійснює науковий керівник по кожному
напрямку, темі, договору, призначений розпорядженням завідувача
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кафедри. Керівниками напрямку, теми, договору є штатні співробітники
або сумісники, які, як правило, мають вчені ступені і звання.
(Пункт 3.9 в редакції наказу по ХНАДУ від 28 грудня 2017 № 161)
3.10 Організацію, координацію та забезпечення наукової,
науково-технічної діяльності (далі – ННТД) здійснює відділ організації
та координації наукових досліджень НДЧ (далі - ВОКНД).
3.11 Групи АУП здійснюють бухгалтерський облік, фінансові
операції та контроль витрати коштів, аналіз фінансово-економічної
діяльності, кадрове і господарське обслуговування НДЧ
3.12 Структура НДЧ наведена в додатку В.
4 ЗАДАЧІ НДЧ
4.1 Головною метою НДЧ є участь у формуванні і виконанні
університетом програм науково-технічного прогресу в автомобільнодорожній галузі, створенні та вдосконаленні наукоємних технологій
для висококомп’ютеризованих виробництв майбутнього, їх комплексної
автоматизації, широкої інформації, охорони довкілля.
4.2 Основними задачами НДЧ є:
- проведення фундаментальних, пошукових, НДДКР зі
створення та розвитку безпечних, екологічно чистих та інтегрованих
технологій, систем, комплексів; розвитку та вдосконалення
гуманітарних та технічних наук з метою їх подальшого використання
для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки;
- проведення прикладних досліджень по вирішенню актуальних
питань згідно пріоритетних напрямів науково-технічної діяльності
університету, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти та
виховання, збереження і зміцнення визначного характеру науки в
розвитку суспільства;
- розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного
співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками
академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення
найважливіших науково-технічних завдань, створення високих
технологій і розширення використання наукових розробок університету
у автомобільно-дорожній промисловості;
- скорочення строків виконання наукових розробок та
прискорення впровадження у виробництво їх результатів з метою
створення
нової техніки, технології та матеріалів, розв’язання
важливих соціально-економічних та екологічних проблем;
- участь у розробці загальнодержавних наукових і науковотехнічних програм та їх виконання;
- підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
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- здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень
молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових
шкіл;
- забезпечення інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий
простір із збереженням і захистом національних пріоритетів через
подальший розвиток та вдосконалення вищої освіти в Україні;
- сприяння підвищенню якості підготовки фахівців та науковопедагогічних
кадрів,
зростанню
кваліфікації
професорськовикладацького складу університету на основі використання новітніх
досягнень науки і техніки;
розвиток
прогресивних
форм
науково-технічного
співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками
академічної та галузевої науки;
- сприяння виходу на світовий ринок створеної університетом
науково-технічної продукції, а також участі науковців університету у
виконанні міжнародних науково-технічних програм;
- сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських
прав дослідників;
- оновлення наукової матеріально-технічної бази університету
та ефективне її використання;
- виконування інших завдань, що не суперечать законодавству
України.
5 ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1 З метою спільного вирішення найбільш важливих науковотехнічних проблем, НДЧ проводить:
- дослідження в співпраці з іншими ВУЗами, науковими
установами Академії Наук України, Транспортною Академією України,
організаціями, підприємствами та об'єднаннями галузевих міністерств
та відомств в рамках різних організаційних форм, у тому числі:
міжгалузевих науково-технічних комплексів, тимчасових науковотехнічних
колективів,
учбово-науково-виробничих
комплексів,
інженерних центрів, громадських організацій та інших видів науковотехнічних об'єднань;
- аналіз стану наукових, інноваційних комплексних програм,
стану впровадження фундаментальних, пошукових, прикладних та
дослідно-конструкторських
розробок,
виконаних
колективом
університету;
кон’юнктурне
дослідження,
здійснює
маркетингове,
інформаційне та
патентно-ліцензійне забезпечення наукової
діяльності,
стандартизації та метрологічне забезпечення і
сертифікацію науково-технічної продукції відповідно діючим нормам;
- виконання робіт на основі довгострокових договорів;
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- інформаційну та видавничу діяльність, популяризує
досягнення наукової діяльності університету через засоби масової
інформації, мережу Інтернет;
організацію,
фінансування,
матеріально-технічне
забезпечення науково-дослідних робіт;
- науково-технічні семінари, симпозіуми, конференції, конгреси.
5.2 Інтеграція науки з учбовим процесом забезпечується
шляхом:
- розробки наукових проблем розвитку та вдосконалення вищої
освіти з урахуванням досягнень світової науки і техніки;
- розробки і впровадження в учбовий процес нових технічних
засобів навчання, створених за результатами наукових досліджень;
- залучення студентів до участі в науково-дослідних та
проектно-конструкторських роботах;
- підготовки спеціалістів на основі використання досягнень
науки і техніки у відповідності з напрямами науково-технічного
прогресу відповідно до міжнародних стандартів;
- рекомендацій щодо наукової діяльності співробітників
університету при захисті дисертацій за напрямками наукової та
науково-технічної діяльності.
5.3 НДЧ
університету
здійснює
науково-технічне
співробітництво з ВУЗами і науково-технічними організаціями
закордонних
країн,
міжнародними
науковими
організаціями,
іноземними та міжнародними науковими товариствами і об’єднаннями,
якщо ці відносини не суперечать чинному законодавству України.
5.4 Міжнародне
науково-технічне
співробітництво
та
зовнішньоекономічна діяльність охоплює такі напрями і види робіт:
- 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;
- залучення коштів закордонних замовників та міжнародних
фондів і грантів для фінансування НДДКР;
- одержання конкурентоспроможних на світовому ринку
науково-прикладних результатів, розробку високоефективної науковотехнічної продукції;
- трансфер на світовий ринок НДДКР, здійснення маркетингу,
участь у міжнародних виставках та ярмарках;
- забезпечення проходження науковими, науково-педагогічними
працівниками,
докторантами,
аспірантами
та
обдарованими
студентами наукового стажування за кордоном, ознайомлення з
передовими світовими досягненнями техніки і технології, приладами та
науковим обладнанням;
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- публікацію за кордоном у провідних наукових та науковотехнічних виданнях наукових результатів, які не є конфіденційною
інформацією;
- організацію та участь у міжнародних наукових та науковопрактичних конференціях, семінарах, симпозіумах;
- висування провідних учених університету на здобуття
міжнародних премій;
- спільну з іноземними ВУЗами і науковими організаціями
розробку науково-технічних проектів по пріоритетним напрямам
розвитку науки і техніки;
- проведення досліджень та розробок за спільними
координаційними угодами;
- взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією;
- продаж у встановленому порядку ліцензій, “ноу-хау”;
- надання консультаційних послуг в різних галузях діяльності;
- закупівлю у встановленому порядку на закордонному ринку
унікальної наукової апаратури, приладів та матеріалів.
5.5 Для виконання функцій, які покладені на НДЧ, їй надаються
наступні права:
- вимагати і одержувати від інших структурних підрозділів
ХНАДУ інформацію, документи і матеріали для виконання обов’язків,
покладених на НДЧ цим Положенням;
- представляти ХНАДУ в організаціях, підприємствах, установах
з питань, пов’язаних з діяльністю НДЧ, на підставі доручення, виданого
ректором;
- розглядати на засіданні НДЧ питання, що стосуються роботи
підрозділу;
-в необхідних випадках, при вирішенні питань, пов’язаних з
дорученням керівництва Університету, привертати в установленому
порядку до спільної роботи співробітників інших підрозділів
Університету;
- давати роз’яснення, рекомендації і вказівки з питань, що
входять до компетенції НДЧ;
- давати пропозиції керівництву ХНАДУ щодо удосконалення
наукової та науково-дослідної роботи в наукових підрозділах;
- контролювати роботу підрозділів ХНАДУ з питань наукової та
науково-технічної діяльності.
- в межах своїх повноважень на основі законодавчих актів
готувати проекти наказів та контролювати їх виконання.
5.6 Взаємовідносини зі структурними підрозділами ХНАДУ
базуються на принципах взаєморозуміння та в рамках функцій,
покладених на структурні підрозділи відповідними Положеннями.
5.7 Співробітники НДЧ несуть відповідальність за неякісне та
несвоєчасне виконання обов’язків, покладених на них цим
Положенням, посадовою інструкцією, наказами ректора ХНАДУ.
9
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6 ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МАТЕРІАЛЬНА БАЗА
6.1 Фінансування наукових досліджень проводиться за рахунок:
- коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення в
першочерговому порядку фундаментальних та пошукових наукових
досліджень, які виконуються у межах пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки;
- коштів, що надійшли за виконання НДДКР по договорах з
замовниками, а також робіт, що пов’язані з науково-технічною
діяльністю;
- коштів, що надійшли за надання освітніх і наукових послуг на
замовлення юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела відповідно до чинного законодавства України.
6.2 Наукові дослідження і розробки, що проводяться за рахунок
коштів державного бюджету, фінансуються Міністерством освіти і
науки України за відповідною бюджетною програмою.
6.3 Фінансування наукових досліджень з коштів державного
бюджету здійснюється шляхом:
- базового фінансування, як засобу підтримки фундаментальних
досліджень;
- цільового фінансування наукових досліджень і розробок з
пріоритетних напрямів, науково-технічних програм;
- контрактного фінансування окремих важливих досліджень і
розробок, що пройшли конкурсний відбір.
6.4 Результати фундаментальних досліджень, а також робіт з
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що фінансуються за
рахунок бюджету, передаються Державі для використання з
додержанням правил, передбачених законодавством України.
6.5 НДЧ може залучати до проведення наукових досліджень
такі інші джерела фінансування: кошти іноземних інвесторів,
виборювання грантів на проведення окремих розробок, участь у різних
конкурсах, позабюджетні кошти університету, власні кошти.
6.6 По договорам на виконання НДДКР сплачуються податки до
бюджету та інші обов’язкові збори у відповідності з діючим
законодавством України.
6.7 За підсумками року або завершених етапів договорів
економія коштів, що утворилася в результаті виконання договірних
робіт, може використовуватися на заохочення виконавців і осіб, які
сприяли успішному їх виконанню, надання матеріальної допомоги,
відрядження, та придбання обладнання, матеріалів, тощо.
6.8 Одержані результати по завершеним науково-дослідним
роботам підлягають обговоренню на засіданнях кафедри, лабораторії,
на які можуть запрошуватися замовники договору, або представники
головних організацій. Результати досліджень, що фінансуються за
рахунок коштів державного бюджету обговорюються на засіданнях
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науково-технічної ради університету та приймаються комісіями
експертних рад Міністерства освіти та науки України.
6.9 Основні наукові та науково-організаційні питання діяльності
НДЧ розглядає науково-технічна рада університету (НТР). Склад НТР і
Положення про неї затверджуються наказом ректора.
ПОГОДЖЕНО:
Заступник ректора
З наукової роботи

В.О. Богомолов

Начальник
юридичного відділу

О.Б. Селезньова

Нормоконтролер
Начальник ВУЯНіС

А.І. Коробко
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ДОДАТОК А
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

Індекс
справи
1
07-01
07-03

07-04

07-10
07-13
07-14
07-16

07-18
07-19
07-20

Заголовок справи

2
Протоколи засідань науковотехнічної ради
Технічні завдання на роботи, які
фінансуються з державного
бюджету
Лімітні довідки про бюджетні
асигнування та кредитування
КПКВ*2201040 та 2201020,
плани асигнувань із загального
фонду,
Плани роботи науково-технічної
ради
Анотовані звіти по закінченим
держбюджетним темам
Заключні звіти по закінченим
бюджетним темам
Листування з Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту
України з питань наукової роботи
Описи справи постійного
зберігання
Акти про виділення документів
до знищення
Номенклатура справ НДЧ

Строк
зберігання
справи,
№ статей за
переліком
3
Постійно
ст. 1383
Постійно,
ст. 1352

Примітка

4

Постійно,
ст.196

5 років,
ст. 1380
Постійно, ст.
1364
Постійно
Ст. 1387
5 років,
Ст. 1354
Постійно
Ст. 109а
Постійно
Ст. 107
3 років,
ст. 89

ДОДАТОК Б
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
№ п/п

Найменування показника

Значення показника

1

Досягнення цілей НДЧ в області якості

100 %

13

Заступник ректора з
наукової роботи

Групи АУП щодо фінансування та
бухгалтерського обліку НДР,
організації праці, нормо контролю в
складі бухгалтерії, ВК

Відділ інтелектуальної власності

Кафедри

Відділ організації та координації
наукових досліджень

Факультети

Наукова дорожньо-випробувальна
лабораторія

Науково-технічна
рада

Науково-дослідна лабораторія по
обстеженню та випробуванню мостів

Науково-дослідна лабораторія нових
дорожньо-будівельних матеріалів

Науково-дослідна лабораторія
швидкісних автомобілів

Наукові групи кафедр
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ДОДАТОК В
СТРУКТУРА
Ректор

Наукові
школи

Начальник НДЧ
Заступник начальника
НДЧ
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