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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Науково-дослідна частина (НДЧ) є структурним підрозділом Донбаської національної 
академії будівництва і архітектури (ДонНАБА) і створена з метою виконання та координації 
наукової, науково-технічної діяльності та науково-методичного забезпечення академії. 

1.2. Науково-дослідна частина здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про 
вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту ДонНАБА, даного Поло-
ження та інших нормативно-правових актів України у галузі освіти і науки. З питань організації 
наукової діяльності НДЧ керується відповідними наказами, розпорядженнями та рекомендаціями 
Міністерства освіти і науки України. 

1.3. Положення про НДЧ регламентує наукову, науково-технічну та іншу творчу діяль-
ність (далі наукова діяльність) ДонНАБА і його структурних підрозділів, зокрема: центрів, ка-
федр, лабораторій, відділів, груп тощо. 

1.4. Наукова діяльність в НДЧ є одним із основних засобів досягнення державних стан-
дартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої квалі-
фікації, що реалізується за рахунок: 
• інтеграції навчального процесу, науки та виробництва; 
• підготовки фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу та 
залучення студентів до участі в науково-дослідних і проектно-конструкторських роботах, що 
виконуються за рахунок коштів державного бюджету, за договорами із замовниками, грантами; 
• організації наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв'язку з навчальним проце-
сом; 
• проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості; 
• залучення провідних учених і науковців до здійснення навчального процесу. 

1.5. До проведення наукових досліджень залучаються як штатні працівники ДонНАБА (ви-
кладачі, науковці, інженери, робітники), так і докторанти, аспіранти, магістранти, студенти, 
стажисти, дослідники, викладачі-стажисти, працівники інших організацій, правовий статус яких 
визначається законодавством України. 

2. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ НДЧ 

2.1. Структура науково-дослідної частини і чисельність її працівників затверджується ректо-
ром ДонНАБА. 
2.2. До складу науково-дослідної частини ДонНАБА входять структурні підрозділи НДЧ, які 
діють на основі статуту ДонНАБА, їх положень, створюються наказом ректора і знаходяться в 
підпорядкуванні проректора з наукової роботи.  
2.3. Основними структурними підрозділами НДЧ є: 
- держбюджетні групи кафедр; 
- тимчасові творчі колективи для виконання господарчих договорів та надання консульта-
ційних послуг; 
- науково-дослідні лабораторії кафедр; 



- галузеві науково-дослідні лабораторії; 
- спільні науково-дослідні лабораторії з академічними і галузевими установами та підп-
риємствами; 
- інноваційні структури: навчально-наукові, навчально-науково-виробничі комплекси, на-
укові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства, сформовані на засадах поєд-
нання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою ви-
конання і впровадження інноваційних проектів; 
- наукові, навчально-наукові, науково-дослідні, науково-виробничі та проектні інститути, 
та бюро що об’єднують відповідні лабораторії, науково-дослідні, науково-технічні, освіт-
ньо-виробничі, науково-виробничі центри (відділи, сектори, частини, комплекси тощо), дослідні 
станції, конструкторські бюро, навчально-виробничі комбінати, експериментальні підприємства, 
полігони, експериментальні лабораторії, інші підрозділи які провадять наукові дослідження і 
практичну підготовку фахівців певних спеціальностей; 
- відділ з організації та проведення студентських олімпіад, конкурсів різного спрямування 
та рівня; 
- відділ аспірантури і докторантури; 
- науково-виробничі підрозділи: відділ організації держбюджетних та госпдоговірних робіт, 
відділ патентно-інформаційної роботи; видавничий відділ; 
- студентське наукове товариство; 
- рада молодих вчених. 

2.4. Структурні підрозділи НДЧ створюються і ліквідуються наказами ректора і знаходяться в 
безпосередньому підпорядкуванні у проректора з наукової роботи, який: 

- здійснює загальне керівництво діяльністю НДЧ; 
- забезпечує дотримання законності і державної дисципліни з питань наукових досліджень всіх 
структурних підрозділів академії; 
- затверджує плани та звіти з держбюджетних робіт; 
- готує від імені академії господарські договори на виконання науково-дослідних, проектних, 
конструкторських і технологічних робіт, на надання науково-технічних послуг, на виконання 
інших робіт з профілю діяльності НДЧ. Для подальшого підписання всі договори візуються 
проректором з наукової роботи та укладаються ректором академії. 
 

2.5. Службові обов'язки проректора з наукової роботи визначаються ректором академії в по-
садовій інструкції. 

 
2.6. Оперативне управління науково-дослідною частиною здійснює начальник НДЧ, який 
призначається на посаду ректором академії з подання проректора з наукової роботи. Службові 
обов'язки начальника НДЧ визначаються проректором з наукової роботи в посадовій інструкції. 

2.7. Начальник науково-дослідної частини повинен мати повну вищу освіту і стаж науко-
во-педагогічної роботи не менш як три роки. 

2.8. Начальник НДЧ контролює та організує всю діяльність науково-дослідної частини і несе 
відповідальність за результати роботи НДЧ. 



2.9. Основні наукові і науково-організаційні питання діяльності ДонНАБА доповідаються та 
затверджуються на засіданнях науково-технічної або Вченої ради ДонНАБА. 

2.10. У своїй роботі керівництво НДЧ звітує перед ректором та Вченою радою ДонНАБА, а у 
випадках прямо передбачених чинним законодавством України, державними органами управ-
ління та статистики. 

2.11. Ректор академії може надати НДЧ додаткові права в межах компетенції ДонНАБА, необ-
хідні для виконання поставлених перед нею завдань. 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ ДОННАБА 

 
3.1. Основні завдання НДЧ у галузі наукової та науково-технічної діяльності: 
- виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень та розробок з пріори-
тетних напрямів з проблем технічних, природничих та соціально-економічних наук з метою їх 
подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного ро-
звитку та розбудови економіки України; 
- ефективне використання наукового потенціалу ДонНАБА для вирішення прикладних 
проблем розвитку економіки України, проведення робіт міжгалузевого та галузевого характеру, 
виконання робіт для покращання екології; 
- проведення прикладних досліджень за замовленнями вітчизняних та закордонних підп-
риємств, установ, організацій, фізичних осіб та ініціативних НДР щодо вирішення актуальних 
завдань науково-технічного розвитку; 
- розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і 
вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найваж-
ливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання 
наукових розробок у реальному сектору економіки; 
- розвиток інноваційної діяльності для створення науково-технічної продукції та конкуре-
нтоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій; 
- дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ формування розвитку вищої 
освіти, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміц-
нення визначального характеру науки в розвитку суспільства, культури, економіки; 
- підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл; 
- здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих 
студентів, залучення їх до наукових шкіл, науково-дослідної роботи, участі у наукових конкурсах 
різного спрямування та рівня і олімпіадах; 
- забезпечення підготовки в ДонНАБА наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу; 
- підвищення якості підготовки спеціалістів за рахунок збагачення навчального процесу 
результатами найновіших наукових досліджень, широкої участі професорсько-викладацького 
складу, докторантів, аспірантів, студентів у науково-дослідній роботі та розробках; 
- сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників як основи 
зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок високотехнологічної продукції; 
- організація інформаційно-рекламної і видавничої діяльності, пропаганда досягнень вче-



них академії через засоби масової інформації, монографії та наукові праці, виставки, ярмарки, 
аукціони тощо; 
- розробка пропозицій з модернізації та оновленню матеріально-технічної бази для прове-
дення навчального процесу, наукової роботи і господарської діяльності ДонНАБА; 
- проведення кон'юнктурних досліджень ринку наукових послуг, патентно-ліцензійної ро-
боти, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення та трансферу науково-технічної 
продукції відповідно до міжнародних стандартів. 

3.2, Кінцевим результатом діяльності наукових підрозділів є науково-технічна продукція, що 
реалізується як товар. До науково-технічної продукції відносяться закінчені науково-дослідні, 
дослідно-конструкторські та технологічні роботи, виготовлені дослідні зразки, патенти, ліцензії, 
«ноу-хау», а також результати науково-технічних послуг у вигляді звітів, проектної документації, 
розробок тощо. 
 
3.2.1. Відповідно до покладених на неї завдань НДЧ виконує наступні функції: 
3.2.1.1. У галузі наукових досліджень: 
- проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень та розробок з проблем 
технічних, природничих та соціально-економічних наук, які затверджуються ректором, рішенням 
Вченої Ради ДонНАБА і та погоджуються з Міністерством освіти і науки України; 
- залучення до участі у конкурсах фахівців ДонНАБА для виконання фундаментальних 
досліджень та розробок, наукових програм, участі у тендерах, для вирішення науково-технічних 
проблем України та регіону; 
- проведення прикладних досліджень за замовленнями вітчизняних та закордонних підп-
риємств, установ, організацій, фізичних осіб та ініціативних НДР щодо вирішення актуальних 
завдань науково-технічного розвитку; 
- участь у розробці наукових проблем подальшого розвитку і вдосконалення вищої освіти. 
- визначення пріоритетних і перспективних напрямів наукових досліджень в ДонНАБА; 
- координація науково-дослідної діяльності структурних підрозділів науково-дослідної 
частини ДонНАБА та кафедр; 
- проведення внутрішньої та зовнішньої експертної оцінки проектів для виконання науко-
вих досліджень; 
- організація роботи щодо укладання договорів із вітчизняними та закордонними замов-
никами для створення науково-технічної продукції, надання науково-технічних послуг, марке-
тингових досліджень; 
- координація розробок бізнес-пропозицій і бізнес-планів для впровадження наукових дос-
ліджень у виробництво; 
- визначення переліку науково-дослідних робіт, перспективних для впровадження в регіоні 
та галузі. Координація взаємодії виконавчої влади і місцевого самоврядування з ученими Дон-
НАБА; 
- здійснення контролю за своєчасним і якісним виконанням науково-дослідних робіт від-
повідно до технічних завдань та програм. Контроль за надходженням і витратами коштів за до-
говорами; 
- забезпечення державної реєстрації науково-дослідних робіт, своєчасності і достовірності 
звітності, що подається до органів державної статистики та до Міністерства освіти і науки 



України; 
- здійснення авторського нагляду за впровадженням результатів завершених наукових до-
сліджень. 
3.2.1.2. Науково-технічна пропаганда результатів наукових досліджень: 
- участь в організації і проведенні міжнародних, державних, галузевих виставок, конфере-
нцій, семінарів та інших заходів; 
- видання наукових збірників, журналів, тощо; 
- пропаганда результатів наукових досліджень через видання рекламно-інформаційної 
продукції; 
- організація та проведення ділових зустрічей для сприяння впровадженню результатів 
наукових досліджень у виробництво. 
3.2.1.3. Здійснення роботи щодо правової охорони в Україні та за її межами об’єктів інте-
лектуальної власності академії, оформлення матеріалів заявок на об'єкти промислової власності 
та авторського права. Організаційно-методичне керівництво захистом об’єктів, що складають 
комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, від недобросовісної конкуренції. 
3.2.1.4. Науково-методичне керівництво й участь у проведенні патентних досліджень на 
всіх етапах виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), конт-
роль за їх науково-технічним рівнем. 
3.2.1.5. Організація сумісно з керівниками та виконавцями НДДКР роботи щодо виявлення 
перспективної тематики для комерційної реалізації, підготовка пропозицій та необхідних мате-
ріалів для продажу ліцензій на об'єкти промислової власності та авторського права. 
3.2.1.6. Забезпечення відповідності вимогам державних стандартів засобів і методів ви-
мірювання, що застосовуються при виконанні наукових досліджень в академії, науко-
во-технічної, конструкторської та технологічної документації, технічних умов та інших норма-
тивних документів. Організація та проведення технічного обслуговування і періодичної переві-
рки засобів вимірювань. 
3.2.1.7. У галузі матеріально-технічного розвитку: 
- ініціювання,підготовка пропозицій щодо створення нового та модернізації існуючого 
лабораторного фонду ДонНАБА для проведення навчального процесу, наукової роботи і госпо-
дарської діяльності ДонНАБА; 
- ініціювання,підготовка пропозицій щодо створення науково-технічних, науко-
во-дослідних, науково-виробничих лабораторій (Центрів) на базі підприємств; 
- ініціювання, підготовка пропозицій та, за дорученням ректора,прийняття участі від імені 
ДонНАБА у створені юридичних осіб, предметом діяльності яких є доведення результатів нау-
кової і науково-технічної діяльності ДонНАБА до стану інноваційного продукту та його пода-
льшої комерціалізації; 
- ініціювання, підготовка пропозицій та, за дорученням ректора,прийняття участі від імені 
ДонНАБА у створені інноваційних структур, утворені за участю ДонНАБА малих підприємств, 
що розробляють і проваджують Інноваційну продукцію. 
3.2.1.8. У галузі забезпечення зв’язку наукових досліджень з навчальним процесом: 
- організація участі студентів, магістрантів та аспірантів,  у науково-дослідній роботі в усіх 
структурних підрозділах НДЧ; 
- залучення штатних наукових співробітників НДЧ до керівництва науковою роботою 
студентів, магістрантів та аспірантів, читання лекцій, проведення семінарів та інших видів за-



нять за межами робочого часу на умовах погодинної оплати праці; 
- організація студентських наукових конференцій, семінарів, круглих столів, проведення 
олімпіад і конкурсів; 
- сприяння активному використанню технічної бази ДонНАБА студентами, аспірантами і 
докторантами для проведення наукової роботи, виконання курсових і дипломних робіт, виро-
бничої практики. 
 
3.2.1.9. У галузі підготовки кадрів вищої кваліфікації: 
- ініціювання відкриття нових спеціальностей підготовки аспірантів та докторантів згідно 
напрямів діяльності ДонНАБА; 
- контроль за діяльністю відділу аспірантури і докторантури. 
3.2.1.10. У галузі організації праці і фінансування науково-дослідних робіт: 
- розробка пропозицій щодо фінансового забезпечення наукових досліджень; 
- розробка кошторису витрат для виконання науково-дослідних робіт у межах виділених 

джебю тних коштів; 
- розробка і надання для затвердження в установленому порядку проекту штатного розпису 
уковна о-дослідної частини в межах установленої чисельності працівників; 

- подання пропозицій щодо організації груп науково-дослідної частини в службах Дон-

я науково-дослідних робіт на 

дагогічних 

ово-дослідної частини, про їх преміювання за 

жнародного науково-технічного співробітництва і зовніш-

-дослідницькими установами, науко-
во-технічними товариствами, промисловими фірмами, творчими асоціаціями, науковими фон-
дами та інш

 
 можливостей, які надає вхо-

НАБА в межах встановленої чисельності працівників апарату управління; 
- залучення в установленому порядку професорсько-викладацького складу, навчаль-
но-допоміжного і виробничого персоналу, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів та 
висококваліфікованих спеціалістів інших організацій до виконанн
умовах сумісництва та за угодами цивільно-правового характеру; 
- розгляд і затвердження плану виконання наукових досліджень науково-пе
працівників ДонНАБА, що здійснюються за рахунок другої половини робочого дня; 
- подання пропозицій про встановлення в межах базового фінансування надбавок до заро-
бітної плати штатним працівникам підрозділів наук
умови наявності економії фонду заробітної плати. 
3.2.1.11. У сфері мі
ньо-економічної діяльності: 
- здійснює у встановленому чинним законодавством порядку спільну з зарубіжними ви-
щими навчальними закладами, науково-дослідницькими організаціями та промисловими фір-
мами розробку науково-технічних проектів за пріоритетними напрямами розвитку науки і тех-
ніки; 

 - сумісно з Центром міжнародної діяльності та освіти організовує участь науковців Дон-
НАБА у міжнародних конкурсах та тендерах на виконання науково-технічних проектів; 
- ініціює створення спільних наукових, науково-технічних лабораторій та дослідних ви-
робництв; 
- за дорученням ректора представляє інтереси ДонНАБА під час здійснення взаємодії з 
закордонними вищими навчальними закладами, науково

 ими творчими та виробничими об'єднаннями. 
 

4. ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НДЧ 
4.1. Для здійснення наукової, науково-технічної діяльності (НТД) запроваджується принцип

обагат канального фінансування, у тому числі з використанням
ндже ня України в міжнародний науковий простір. 

4.2. Фінансування НТД в ДонНАБА здійснюється за рахунок: 
- коштів державного бюджету, що виділяються на конкурсній основі для забезпечення 



фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень та розробок, найважливіших 
для держави та галузі напрямів досліджень, розвитку інфраструктури наукової і науко-
во-технічної діяльності, збереження наукових об'єктів, підготовки наукових кадрів, виконання 
науково-технічних програм і окремих розробок, спрямованих па реалізацію пріоритетних на-
прямів розвитку науки і техніки, забезпечення проведення найважливіших прикладних науко-
во-технічних розробок, які виконуються за державним замовленням, проектів, що виконуються в 
межах міжнародного науково-технічного співробітництва; а також робіт, що виконуються в ра-

тку науки і техніки і фінансуються відповідною бюджетною 

онання науково-дослідних, науко-

 

едення найважливіших прикладних наукових, науково-технічних дос-

 фінансування наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів, нау-

ональне надбання, забезпечення діяльності 

и для забезпечення діяльності керівного складу НДЧ, відділу організації держбюджетних 

 

.7. Кошти на виготовлення науково-технічних збірників, журналів у рамках видавничої дія-
ьності ДонНАБА  і використовуються 

мках пріоритетних напрямів розви
програмою; 
- коштів місцевих бюджетів; 
- позабюджетних коштів, що надійшли за вик
во-технічних, проектних робіт, та наукових послуг за договорами з вітчизняними та закордон-
ними замовниками (юридичними та фізичними особами); 
- коштів спецфонду ДонНАБА; 
- коштів від продажу ліцензій, благодійних внесків, грантів та інших джерел відповідно до 
чинного законодавства. 

3. 4. Фінансування досліджень з коштів державного бюджету здійснюється шляхом: 
- базового фінансування як засобу підтримки фундаментальних досліджень - фінансуються
іністМ ерством освіти і науки України за відповідною бюджетною програмою; 

- забезпечення пров
ліджень та розробок, які виконуються за державним замовленням; 
- цільового
ково-технічних програм; 
- контрактного фінансування окремих важливих досліджень і розробок, що пройшли кон-
курсний відбір. 

4.4. Джерелами фінансування діяльності структурних підрозділів НДЧ є: 
- загальний та спеціальний фонди ДонНАБА за кодом 2201040 «Дослідження, наукові та 
науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним 
замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури, нау-
кової преси та наукових об’єктів, що становлять наці
Державного фонду фундаментальних досліджень», у тому числі згідно наказу ректора накладні 
витрат
та госпдоговірних робіт (виробничого відділу НДЧ); 
- спецфонд ДонНАБА за кодом 2201160та інші джерела відповідно до чинного законодав-
ства. 
4.5. На основі використання результатів виконаних фундаментальних досліджень, а також 
відповідно до наукових напрямів діяльності та профілю підготовки спеціалістів НДЧ здійснює 
прикладні дослідження та науково-технічні розробки, інші наукові послуги переважно на дого-
вірній основі з конкретними замовниками шляхом використання ринкових механізмів і держа-
вного стимулюючого впливу. Господарські договори укладаються також на проведення робіт, 
пов'язаних з впровадженням результатів раніше завершених досліджень та розроблених в ака-
демії винаходів на виробництво, розробку програмних засобів та надання науково-виробничих 
послуг. 
4.6. Основою взаємовідносин підрозділів НДЧ з замовниками є договір, який є основним
правовим та фінансовим документом, що регулює відношення виконавця та замовника науко-
во-технічної продукції. Порядок та умови укладання договорів із замовниками регламентуються 
чинним законодавством. 
4
л  надходять від громадян на відповідний рахунок ДонНАБА

ДЧ. згідно кошторисів Н
 



 
5. ПРАВА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ 

5.1. Науково-дослідна частина має право: 
- за дорученням ректора розробляти та подавати до Міністерства освіти і науки України 
пропозиції щодо: участі ДонНАБА в конкурсах із розробки галузевих науково-технічних про-
грам, використання в народному господарстві результатів завершених науково-дослідних робіт, а 
також формувати тендерні пропозиції для участі у тендерних торгах; 
- за дорученням ректора здійснювати у встановленому порядку зв'язок ДонНАБА з навча-
льними, науковими і виробничими установами, у т. ч. й іноземними, на підставі господарських 
угод, договорів на передачу науково-технічних досягнень і договорів про творчу співдружність; 

 науково-дослідних робіт, тощо; 
 збирати пропозиції ДонНАБА конференцій, нарад, 

ку; 

 
.1. Керівництво НДЧ несе відповідальність за: 

- своєчасність та ослідну частину обов'язків, 

- б'єктивність даних всіх видів інформації та звітності. 
 
 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
7.1. З . 

 
 
 
 
Проректор з наукової роботи     С.В. Колесніченко 

 
 

Начальник НДЧ       К.Б. Мнацаканян 

- здійснювати контроль та аналіз діяльності наукових і функціональних підрозділів Дон-
АБА з виконанняН

-  факультетів щодо проведення на базі 
леному порядсимпозіумів і семінарів та узгоджувати їх у встанов

- вносити пропозиції ректорату щодо організації нових і реорганізації існуючих наукових 
підрозділів НДЧ. 
 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6

 якість виконання покладених на науково-д
наказів ректора; 

о

міни та доповнення до даного Положення проводяться наказом ректора ДонНАБА
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