
 

 

 

 

 

 

 

 
Про затвердження Положення про 

відділ організації науково-

дослідної роботи 

 

 

 

З урахуванням організаційно-штатних змін та з метою подальшого 

удосконалення організації науково-дослідної роботи в академії  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про відділ організації науково-дослідної роботи 

Національної академії внутрішніх справ, що додається. 

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Національної академії 

внутрішніх справ від 23.12.2010 № 1027. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

з навчально-методичної та наукової роботи генерал-майора міліції Чернєя В.В. 

4. Наказ оголосити особовому складу академії. 
 

 

Ректор                 В.В. Коваленко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ НАВС  

   ___ _____ 2013 №__ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ організації науково-дослідної роботи 

Національної академії внутрішніх справ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ організації науково-дослідної роботи (далі - відділ) 

Національної академії внутрішніх справ (далі - академія) є самостійним 

науково-організаційним структурним підрозділом академії, який безпосередньо 

підпорядковується першому проректорові академії з навчально-методичної та 

наукової роботи. 

1.2. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до законодавства 

України, інших нормативно-правових актів органів державної влади та діє в 

межах, що визначені Статутом академії, а також цим Положенням. 

1.3. Штат відділу визначається штатним розкладом академії. Працівники 

відділу призначаються на посади і звільняються з них наказом ректора академії. 

1.4. Посади працівників відділу заміщуються переважно особами, які 

мають науковий ступінь, вчене звання та досвід практичної роботи в 

підрозділах системи МВС України. На ці посади можуть також призначатися 

особи, які здобули вишу юридичну освіту, пройшли післядипломну підготовку, 

мають стаж наукової та організаційної роботи. 

1.5. Працівники відділу безпосередньо беруть участь у проведенні 

наукових досліджень і навчальному процесі відповідно до чинного 

законодавства та нормативних актів МВС України. 

1.6. У відділі проводяться загальні збори колективу, на яких 

обговорюються організаційні питання, перспективні завдання, розробляються 

заходи з усунення недоліків у діяльності відділу, підсумовуються результати 

виконання планів, розглядаються питання покращання побутових умов 

працівників. 
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1.7. Відділ, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з 

галузевими службами та Науковою радою МВС України, Міністерством освіти 

і науки України, іншими міністерствами та відомствами, ВАК України, 

науковими установами і навчальними закладами юридичного профілю 

незалежно від форм власності, структурними підрозділами академії -

секретаріатом Вченої ради, навчально-науковими інститутами, факультетами, 

лабораторіями, кафедрами, центрами, бібліотекою, докторантурою та 

ад'юнктурою, органами курсантського (студентського) самоврядування, а також 

спеціалізованими вченими радами. 

 

2. Основна мета діяльності відділу та його завдання 

 

2.1. Основною метою діяльності відділу є забезпечення реалізації в 

академії державної політики у науковій, науково-технічній та інноваційній 

галузях в інтересах поглиблення інтеграції науки, навчально-виховного процесу 

та правоохоронної практики органів внутрішніх справ. 

2.2. Основними завданнями відділу є: 

– удосконалення перспективного і поточного планування 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень відповідно до 

пріоритетної тематики МВС України та академії, організація їх проведення 

структурними підрозділами академії; 

– загальна координація наукової, науково-технічної, науково-методичної 

та іншої творчої діяльності постійного та перемінного складу академії; 

– забезпечення ефективного впровадження наукової продукції в 

правоохоронну практику та навчальний процес; 

– сприяння підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації для системи МВС України; 

– вивчення та аналіз передового досвіду організації та проведення 

наукових досліджень з розробкою пропозицій нормативно-методичного та 
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інформаційно-довідкового характеру щодо впровадження окремих інновацій в 

академії; 

– вдосконалення обліку результатів науково-дослідної роботи в академії, 

підготовка звітності та аналітичних документів з питань науково-дослідної та 

дослідно-конструкторської діяльності для подальшого інформування ректорату, 

Вченої ради та МВС України; 

– підготовка та проведення в академії наукових конференцій, семінарів, 

круглих столів, олімпіад та інших заходів наукового характеру, в тому числі на 

міжвідомчому та міжнародному рівнях; 

– організація взаємодії структурних підрозділів академії між собою також 

на засадах угод (контрактів) та в порядку робочих контактів з навчальними 

закладами і науковими установами МВС України, інших правоохоронних 

відомств, Міністерства освіти і науки України, профільними комітетами 

Верховної Ради України, Національною академією наук України, 

Національною академією правових наук України, Міжвідомчим науково-

дослідним центром проблем боротьби з організованою злочинністю, 

Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України та 

спеціалізованими вченими радами з присудження наукових ступенів, Союзом 

юристів України, іншими державними та недержавними органами та 

установами громадськими організаціями з питань наукового забезпечення 

правоохоронної діяльності; 

– сприяння міжнародному науковому співробітництву, створення умов 

для міжвузівської співпраці та інших зв'язків у науковій сфері. 

2.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

– вивчає, аналізує та узагальнює практику науково-дослідної та дослідно-

конструкторської діяльності структурних підрозділів академії, готує пропозиції 

щодо її удосконалення, узагальнює та розповсюджує позитивний досвід 

організації та проведення наукових досліджень, сприяє науковим установам 

вищим навчальним закладам МВС України в удосконаленні форм та методів 

науково-дослідної роботи, надає роз'яснення щодо порядку застосування в 
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академії відповідних нормативно-правових актів для правильного і чіткого їх 

застосування; 

– розробляє та подає на затвердження в установленому порядку 

перспективні та поточні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт академії, забезпечує виконання наказів та розпоряджень (доручень) МВС 

України, Міністерства освіти і науки України з питань науково-дослідної 

діяльності та відповідних позапланових завдань; 

– спільно з редакційно-видавничим центром академії забезпечує 

виконання тематичних планів підготовки до друку, а також випуску навчально-

наукової та навчально-методичної літератури, підготовку матеріалів з питань 

присвоєння навчальній літературі відповідних грифів МВС України та 

Міністерства освіти і науки України; 

– створює необхідні умови для роботи ради з наукової роботи академії, 

складає проекти перспективних і поточних планів діяльності рад формує 

програму її засідань, веде діловодство та бере участь у підготовці проектів 

рішень ради з наукової роботи; 

– відповідно до вимог ВАК України сприяє організаційному 

забезпеченню діяльності спеціалізованих вчених рад академії із захисту 

кандидатських докторських дисертацій, а також розміщеної на базі академії 

експертні ради Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки 

України; 

– забезпечує попередній розгляд матеріалів наукових досліджень, 

дисертацій, їх впровадження у практичну діяльність та навчальний процес, у 

тому числі з використанням можливостей ради з наукової роботи, 

кафедральних і міжкафедральних семінарів, зовнішнього рецензування; 

– спільно з іншими структурними підрозділами академії організовує 

виконання наказів та розпоряджень (доручень) органів законодавчої та 

виконавчої влади, МВС України, Міністерства освіти і науки України щодо 

розробки проектів законів та інших нормативних актів, підготовки експертних 

висновків (пропозицій) до законопроектів, у тому числі за зверненнями 
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профільних комітетів Верховної Ради України, Конституційного Суду України, 

Верховного Суду України, Генеральної прокуратури України з питань 

наукового забезпечення судової та правоохоронної діяльності; 

– здійснює поточний контроль за діяльністю кафедр, навчально-наукових 

інститутів, наукових лабораторій, інших структурних підрозділів академії щодо 

планування та проведення науково-дослідних робіт, впровадження їх 

результатів у практику та навчальний процес відповідно до чинного 

законодавства, нормативно-правових актів МВС України; 

– організаційно забезпечує виконання перспективних і поточних планів 

науково-дослідної роботи науковцями, науково-педагогічними працівниками, 

докторантами, ад'юнктами та здобувачами відповідно до затверджених МВС 

України та академії основних напрямів такої роботи, авторськими колективами 

та окремими виконавцями; 

– бере участь у розробці проектів наказів, розпоряджень, методичних 

рекомендацій, оглядів, інформаційних листів та інших документів з питань 

планування, організації та проведення науково-дослідної діяльності, а також 

впровадження її результатів у практику та навчальний процес; 

– забезпечує постійне оновлення створених у відділі автоматизованих 

банків даних, у тому числі у загальноакадемічній електронній мережі, щодо 

обліку результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, 

діяльності ради з наукової роботи, Вченої ради та спеціалізованих вчених рад, 

підготовки науково-педагогічних кадрів, проведення заходів наукового 

характеру, видання навчальних, навчально-методичних та наукових праць 

тощо; 

– збирає, узагальнює та подає в установленому порядку до МВС України 

та Державного комітету статистики України статистичну звітність академії з 

питань науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;  

– у взаємодії з іншими структурними підрозділами академії сприяє 

розвиткові наукового потенціалу, в тому числі через наукові товариства 

слухачів, курсантів та студентів, магістратуру, докторантуру та ад'юнктуру, 
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інститут здобувачів наукових ступенів, планову службову та професійну 

підготовку, стажування та перепідготовку науковців у практичних органах, 

навчальних закладах та наукових установах; 

– проводить організаційну роботу щодо забезпечення участі науковців 

провідних юридичних вузів України у щорічному Всеукраїнському конкурсі на 

краще юридичне видання Союзу юристів України, висунення кандидатів до 

виборних наукових установ і громадських організацій (об'єднань); 

– сприяє виконанню академією договірних зобов'язань (угод) щодо 

проведення наукових досліджень, а також надання платних послуг наукового 

характеру відповідно до чинного законодавства; 

– у взаємодії з відділом міжнародного співробітництва сприяє 

проведенню наукових досліджень та реалізації інших напрямів наукової 

співпраці у рамках міжнародних угод академії та відповідних державних 

програм; 

– забезпечує проведення академічних наукових (науково-методичних, 

науково-практичних) конференцій, симпозіумів і семінарів, а в складі 

відповідних робочих груп - забезпечує участь представників академії в 

проведенні таких заходів на міжвідомчому та міжнародному рівні; 

– попередньо опрацьовує та подає до відповідних інстанцій пропозиції 

щодо участі науковців та кращих науково-дослідних робіт у відомчих, 

міжвідомчих, загальнодержавних та міжнародних конкурсах. 

 

3. Керівництво відділом 

3.1. Безпосереднє керівництво роботою відділу здійснює його начальник, 

який призначається і звільняється з посади наказом ректора академії. 

Начальник відділу безпосередньо підпорядковується першому проректорові з 

навчально-методичної та наукової роботи і є прямим начальником особового 

складу відділу. 
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3.2. У начальника відділу є заступник, який призначається і звільняється з 

посади наказом ректора академії за поданням начальника відділу, погодженим з 

першим проректором з навчально-методичної та наукової роботи. 

3.3. Діяльність начальника відділу здійснюється у взаємодії з 

керівниками інших структурних підрозділів академії. 

3.4. Начальник відділу: 

– організовує роботу відділу, забезпечує якісне та ефективне виконання 

покладених на підрозділ завдань, несе за це особисту відповідальність; 

– у межах своєї компетенції готує відповідні документи з питань науково-

дослідної діяльності академії, а також отримує в установленому порядку від 

структурних підрозділів необхідну інформацію про науково-дослідну 

діяльність та інші матеріали для вирішення поставлених перед відділом 

завдань; 

– опрацьовує і подає на розгляд керівництва академії, Вченої ради, ради з 

наукової роботи пропозиції щодо удосконалення організації проведення 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, впровадження їх 

результатів у практику та навчальний процес; 

– готує відповідну звітну документацію про результати науково-дослідної 

роботи академії; 

– забезпечує комплектування відділу працівниками, їх виховання, 

навчання, стажування, підвищення кваліфікації, службову підготовку, 

дотримання ними трудової дисципліни; 

– забезпечує дотримання службової дисципліни та запобігання корупції; 

– готує матеріали для атестування, присвоєння спеціальних звань, а також 

про звільнення з органів внутрішніх справ атестованих працівників;
 

– в установленому порядку вносить пропозиції щодо заохочення 

працівників відділу і накладення стягнень; 

– визначає та затверджує посадові обов'язки працівників відділу; 

– вносить пропозиції про встановлення та зміну працівникам відділу 

посадових окладів та надбавок у межах мінімальних і максимальних ставок; 
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– контролює ведення діловодства відділу, дотримання режиму таємності, 

зберігання службової таємниці та документів; 

– здійснює інші заходи щодо керівництва відділом, які передбачені 

чинними нормативними актами. 

 

 

Начальник відділу організації  

науково-дослідної роботи 

підполковник міліції                              Є.М. Бодюл  


