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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (далі -  ННТД) 
у Нікопольському економічному університеті (далі -  університеті).

1.2 ННТД є невід'ємною складовою діяльності університету, що забезпечує 
інтеграцію освіти і науки.

1.3 При організації та проведенні ННТД університет керується Конституцією та 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Міністерства освіти і науки України, Положенням про організацію наукової, 
науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів 
акредитації, затвердженими наказом МОН України від 01.06.2006р. № 422, 
Статутом НЕУ, наказами ректора, розпорядженнями першого проректора з 
наукової роботи та цим Положенням.

1.4 Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів регламентується 
Положенням про підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів у 
Нікопольському економічному університеті.

II. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ННТД В УНІВЕРСИТЕТІ

2.1 Основною метою ННТД в університеті є одержання і використання нових 
наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, 
забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей економіки, 
наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; розв'язання 
комплексних завдань у сфері наукового, технологічного розвитку; 
впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукових і 
науково-практичних результатів.

2.2 Основними завданнями університету у галузі ННТД є:
- розвиток фундаментальних досліджень у галузі соціально-економічних 

наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних 
напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки 
країни, виконання прикладних досліджень і розробок з метою 
ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення 
додаткових коштів для вирішення соціальних та економічних завдань;

- розробка теоретичних та методологічних основ формування і розвитку 
вищої освіти, посилення впливу науки на вирішення завдань освіти і 
виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в 
розвитку суспільства;

- розвиток існуючих та формування нових наукових шкіл;
- здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих 

учених та залучення обдарованих студентів до науково-дослідної



діяльності;
- забезпечення підготовки в університеті кваліфікованих фахівців, 

наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі 
новітніх досягнень науково-технічного прогресу;

- ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу 
вищої школи для вирішення пріоритетних завдань виробництва та 
проведення соціально-економічних перетворень;

- оновлення і модернізація експериментальної бази університету та 
ефективне її використання;

- організація інформаційної та видавничої діяльності;
- проведення патентно-ліцензійної роботи щодо охорони інтелектуальної 

власності.

III. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА 
КЕРІВНИЦТВО ННТД В УНІВЕРСИТЕТІ

3.1 Організацію ННТД в університеті та її безпосереднє керівництво, планування, 
поточне управління здійснює проректор з наукової роботи в межах 
делегованих ректором повноважень.

3.2 Перший проректор з наукової роботи здійснює функції управління ННТД в 
університеті через структурні підрозділи університету, які забезпечують 
організацію та координацію ННТД:

- науково-дослідну частину;
- центр трансферу технологій.

Зазначені структурні підрозділи діють на основі Статуту, створюються наказом 
ректора, здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором 
положень.

3.3 Базовим структурним підрозділом, що забезпечує здійснення ННТД в 
університеті, є кафедра. Для належної організації ННТД на кафедрі 
призначається відповідальний за наукову роботу.

3.4 Організацію ННТД на факультеті, її планування та поточне управління здійснює
декан. Права і обов’язки декана регламентуються посадовою інструкцією, 
затвердженою ректором університету.

3.5 3 метою координації ННТД в університеті створюється Науково-технічна 
рада, повноваження якої визначаються Положенням про науково-технічну 
раду Нікопольського економічного університету.

3.6 Науково-педагогічні, наукові працівники виконують наукові дослідження 
відповідно до тематичних планів, договорів, технічних завдань, індивідуальних 
планів та несуть відповідальність за якість і своєчасність їх виконання, наукову



та практичну цінність, суспільну та економічну корисність наукових і науково- 
практичних результатів.

3.7 Організацію та безпосереднє керівництво виконанням програми або проекту 
наукових досліджень і розробок здійснюють наукові керівники. У разі потреби 
можуть призначатись також відповідальні виконавці програм і проектів, наукові 
консультанти, інші відповідальні особи.

IV. ПЛАНУВАННЯ І ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ННТД В УНІВЕРСИТЕТІ

4.1 Планування наукових досліджень і розробок в університеті здійснюється 
відповідно до основних напрямів та найважливіших проблем фундаментальних 
і прикладних досліджень у галузі гуманітарних наук.

4.2 Основою планування ННТД в університеті є:
- план роботи Нікопольського економічного університету;
- тематичний план НДР та послуг, що фінансуються за рахунок 

надходжень за господарськими договорами;
- тематичний план НДР, які виконуються в межах основного робочого 

часу викладачів;
- план проведення міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій;
- план роботи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених;
- календарні плани роботи наукових структурних підрозділів 

університету.
4.3 До тематичного плану НДР, які виконуються в межах основного робочого часу 

науково-педагогічних працівників, включаються комплексні НДР, виконання 
яких здійснюється на кафедрах університету протягом двох-п’яти років.

4.4 План проведення міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій щорічно 
формується на підставі пропозицій факультетів.

4.5 За результатами ННТД в університеті видаються збірки наукових праць, 
монографії, навчальні посібники, підручники, публікуються статті, тези 
доповідей на наукових конференціях, отримуються охоронні документи, а 
також складається відповідна звітна документація.

V. СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА 
І РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ

5.1 Важливою складовою науково-технічного потенціалу університету є науковий 
доробок студентів, який відповідно до чинного законодавства передбачає: 
науково-дослідну роботу, що включена в графік освітнього процесу (курсові,



кваліфікаційні, дипломні роботи, практичні, лабораторні заняття, виробнича 
практика з елементами дослідницького характеру) та роботу, що виконується 
поза графіком освітнього процесу.

5.2 3 метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення
роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і 
реалізації творчих здібностей студентів та молодих учених в університеті 
функціонує Наукове товариство студентів і молодих учених, діяльність якого 
регламентується окремим Положенням.

5.3 Однією з основних форм ННТД студентів, залучення їх до безпосереднього 
виконання НДР, розвитку наукового мислення і творчого підходу до вирішення 
теоретичних і прикладних проблем є студентські наукові проблемні групи та 
гуртки, діяльність яких регламентується Положенням про студентські наукові 
проблемні групи у Нікопольському економічному університеті.


