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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане положення розроблене відповідно до Законів України: «Про вищу освіту» від
01.07.2014 №1556- VII (зі змінами), «Про наукову і науково-технічну діяльність» від
26.11.2015 №848-УШ (зі змінами), «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-ГУ (зі 
змінами), Статуту Державного університету економіки і технологій (далі -  Статут) та інших 
нормативних актів, що регулюють наукову, науково-технічну, інноваційну діяльність в Укра
їні та в Державному університеті економіки і технологій (далі - Університет) і є документом, 
що регламентує діяльність Науково-дослідного центру «Інститут розвитку гірничо- 
металургійного комплексу» (далі -НДЦ) Навчально-наукового технологічного інституту 
Державного університету економіки і технологій (далі - ННТІ ДУЕТ).

12. НДЦ є структурним підрозділом ННТІ ДУЕТ.
1.3. Місією діяльності НДЦ є залучення науково-педагогічних, наукових, педагогічних 

працівників та здобувачів освіти Університету до науково-дослідної, інноваційної, винахід
ницької діяльності з метою поглиблення інтеграції науки і освіти та підвищення якості вищої 
освіти.

1.4. Основними видами діяльності НДЦ є провадження у гірничо-металургійній галузі:
1) наукової діяльності -  інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одер

жання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фунда
ментальні та прикладні наукові дослідження;

2) науково-технічної діяльності -  наукова діяльність, спрямована на одержання і 
використання нових знань для розв’язання технологічних, інженерних, економічних, соціа
льних та гуманітарних проблем, основними видами якої є прикладні наукові дослідження та 
науково-технічні (експериментальні) розробки;

3) інноваційної діяльності -  діяльність, що спрямована на використання і комер
ціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентноздатних товарів і послуг;

4) науково-організаційної діяльності -  діяльність, спрямована на методичне, ор
ганізаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково- 
педагогічної діяльності.

1.5. Суб’єктами наукової, науково-технічної, інноваційної та науково-організаційної ді
яльності є наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники Університету, особи, які на
вчаються в Університеті, інші працівники структурних підрозділів Університету, а також 
працівники закладів вищої освіти та підприємств, які спільно з Університетом провадять на
укову, науково-технічну, інноваційну та науково-організаційну діяльність.

1.6. НДЦ утворюється, реорганізується та ліквідується рішенням Вченої ради Універси
тету, яке затверджується та вводиться в дію наказом ректора.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НДЦ

2.1. Метою діяльності НДЦ є здобуття нових наукових знань шляхом проведення нау
кових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конку
рентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційно
го розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

2.2. Основними завданнями діяльності НДЦ є:
1) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результа

тів;
2) застосування нових наукових, науково-технічних знань у освітньому процесі 

підготовки фахівців з вищою освітою;
3) формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити 

розробку та впровадження інноваційних наукових розробок;



4) здійснення маркетингу у науково-технічній сфері відповідно до напряму дослі
джень та розробок, провадження інноваційної діяльності;

5) підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників шляхом 
здійснення ними спільних наукових досліджень і розробок, зокрема із залученням провідних 
підприємств гірничо-металургійної галузі України;

6) інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом спів
робітництва з закладами вищої освіти, науковими установами НАН України, галузевими на
уковими установами, підприємствами різної форми власності, державними органами і ор
ганами місцевого самоврядування, громадськими установами, закордонними науковими ус
тановами та комерційними структурами;

7) участь у розробленні та виконання державних цільових програм економічного і 
соціального розвитку;

8) проведення наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розро
бок тощо, у тому числі за рахунок державного бюджету та власних надходжень;

9) забезпечення набуття, охорони та захисту прав інтелектуальної власності на 
результати наукової та науково-технічної діяльності;

10) провадження видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності, висвітлення 
досягнень за напрямами діяльності НДЦ шляхом ініціювання та участі у проведенні науко
вих форумів, конференцій, семінарів, виставок, публікацій у фахових виданнях, висвітлення 
досягнень в засобах масової інформації тощо;

11) впровадження результатів наукових досліджень у освітній процес Університе
ту;

12) активізація молодіжної та студентської науки завдяки залученню здобувачів 
вищої освіти до виконання дослідницьких тем і проектів, керівництво науковою роботою 
здобувачів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт Кафедри, студентських 
наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах.

3. УПРАВЛІННЯ, КЕРІВНИЦТВО ТА КАДРИ НДЦ

3.1. НДЦ підпорядковується директору ННТІ ДУЕТ.
3.2. Склад працівників НДЦ визначається штатним розписом Університету.
3.3. Для роботи в НДЦ можуть залучатись особи з відповідною кваліфікацією:

1) наукові працівники інших наукових установ та організацій;
2) науково-педагогічні та інші працівники Університету
3) докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти Університету;
4) працівники інших установ, організацій та підприємств.

3.4. Посадові обов’язки та права працівників НДЦ визначаються посадовими інструкці
ями (відповідно до чинного законодавства).

3.5. Керівництво НДЦ здійснює керівник центру - особа із числа наукових або науково- 
педагогічних працівників, який має досвід науково-дослідної роботи, науковий ступінь док
тора або кандидата наук.

3.6. Керівник центру призначається наказом ректора за поданням директора ННТІ ДУ
ЕТ погодженого з вченою радою ННТІ ДУЕТ.

3.7. Керівник центру:
1) несе персональну відповідальність за результати та якість діяльності НДЦ;
2) планує та організовує виконання науково-дослідних робіт;
3) контролює якість виконаних робіт;
4) забезпечує дотримання нормативних вимог, належне оформлення документа

ції, вчасне звітування щодо виконаних робіт у встановленому порядку;
5) здійснює моніторинг у напрямку пошуку можливостей практичного застосу

вання результатів виконаних робіт;
6) бере участь у підборі, атестації і оцінюванні діяльності працівників НДЦ,



7) забезпечує підтримання у належному технічному стані приладів та обладнання 
для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

8) забезпечує проведення метрологічної атестації та повірку приладів контроль
но-вимірювальної апаратури;

9) забезпечує та контролює дотримання правил техніки безпеки;
10) формує стратегічні напрямки розвитку науково-дослідного центру на перспек

тиву, які погоджуються з Вченою радою ННТІ ДУЕТ та затверджуються Вченою радою Уні
верситету;

11) забезпечує взаємодію навчального та наукового процесів шляхом залучення до 
науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та здо- 
бувачів освіти, а також наукових працівників центру до навчального процесу;

12) контролює підготовку наукових публікацій працівниками центру;
13) спрямовану на виконання поточних і перспективних завдань;
14) представляє НДЦ від Університету в інших установах, закладах і організаціях.

3.8. Для організації роботи за тематикою в НДЦ створюються тематичні групи, що очо
люються працівниками з науковим ступенем.

3.9. Тематична група має у складі наукових, науково-педагогічних та інженерно- 
технічних працівників. Обов'язковим для тематичних груп є залучення здобувачів вищої 
освіти для виконання наукових досліджень і розробок з оплатою або на безоплатній основі.

3.10. На період виконання наукових досліджень, що проводяться за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів, та інших джерел фінансування від міжнародних і вітчиз
няних замовників, у тому числі грантів, а також на час виконання науково-дослідних робіт за 
відповідними господарськими договорами у штатний розпис НДЦ вносяться необхідні зміни 
(на термін виконання наукових робіт) та здійснюється прийом співробітників до НДЦ за 
строковими трудовими договорами на посади наукових та інженерно-технічних працівників, 
що беруть участь у виконанні наукових робіт. Після завершення встановлених строків вико
нання наукових досліджень, науково-дослідних робіт, прийняті працівники звільняються із 
займаної посади у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору.

3.11. Науково-педагогічні працівники ННТІ ДУЕТ одночасно з виконанням у другій 
половині дня науково-дослідних робіт, внесених до тематичних планів науково-дослідних 
робіт ННТІ ДУЕТ, можуть працювати поза межами їх основного робочого часу за постійно 
займаною посадою (аспіранти й студенти у вільний від навчання час) при виконанні науково- 
дослідних робіт за господарчими договорами на підставі строкових трудових договорів або 
цивільно-правових договорів (договір підряду).

3.12. НДЦ щорічно звітує перед Вченою радою ННТІ ДУЕТ про результати своєї робо
ти з подальшим його затвердженням Вченою радою Університету до 1 липня поточного нав
чального року.

4. ПРАВА НДЦ

Для виконання своїх завдань НДЦ має право:
4.1. Здійснювати відбір на кафедрах здобувачів освіти за їх бажання для залучення до 

наукової роботи, поглибленої наукової та науково-технічної підготовки.
4.2. Брати участь спільно з випусковими кафедрами у процесі зарахування наукової ді

яльності здобувача освіти як досягнутої компетентності за освітньою програмою, за якою 
навчається здобувач.

4.3. Здійснювати ділові та наукові контакти з організаціями, фірмами і громадянами 
інших країн в інтересах Університету.

4.4. У межах договорів співпрацювати з вітчизняними та іноземними юридичними осо
бами різних форм власності та фізичними особами відповідно до чинного законодавства та 
угод укладених Університетом.



4.5. Залучати для виконання робіт вітчизняних та іноземних спеціалістів на контрактній 
основі, за договорами підряду та на інших умовах, що не суперечать законодавству.

4.9. Надання рекомендацій ректору Університету щодо заохочення працівників та залу
чених осіб за досягнуті наукові та науково-прикладні результати за погодженням з директо
ром ННТІ ДУЕТ.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НДЦ

5.1 Фінансування діяльності НДЦ здійснюється за рахунок коштів загального фонду 
державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних, прикладних дослі
джень і розробок, коштів, що надійшли за надання послуг відповідно до функціональних по
вноважень, а також від грантової діяльності, спонсорів та інших надходжень, не забороне
них законодавством України.

5.2. НДЦ зобов’язаний здійснювати модернізацію та оновлення своєї матеріально- 
технічної бази відповідно до потреб забезпечення діяльності за обраним науково-технічним 
напрямом, призначаючи щороку на це частину від загальних надходжень. Обгрунтування за
значених витрат погоджуються керівництвом Університету.

5.3. НДЦ надається (в межах затверджених планових витрат) оперативна самостійність 
у комплектуванні та придбанні устаткування.

5.4. Усі бухгалтерські операції та бухгалтерській облік здійснюються через бухгалтерію 
Університету.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Положення розглядається та затверджується рішенням Вченої ради Університету та 

вводиться в дію наказом ректора.
6.2. Зміни та доповнення до Положення приймаються в тому самому порядку, що і саме 

Положення. /

В.о. директора Дмитро ПОПОЛОВ

ПОГОДЖЕНО на засіданнГй^і&бб^методичної ради 28.06.2022 року (протокол №12)

Голова науково-методичної ради, 
в.о. проректора з науково-педагогічної, 
навчальної роботи і міжнародних зв’язків

В.о. проректора з науково-педагогічної 
і виховної роботи

С. ГУШКО

В. ОРЛОВ

Начальник юридичного відділу О. СЛІСАРЕНКО
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