


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26.02.2016 № 267. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора, полковника 

поліції Чернявського С.С.  

4. Наказ оголосити за належністю. 

 

 

 

Ректор 

генерал поліції другого рангу                               В.В. Чернєй 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ НАВС 
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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  

структурним підрозділом академії, який безпосередньо підпорядковується 

проректорові за напрямом і створений з метою організації наукової діяльності у 

відповідності до законодавства про освітню, наукову, науково-технічну та 

інноваційну діяльність, а також нормативних документів академії.  

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про Національну поліцію», постановами Верховної Ради України, 

нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки 

України, Статутом академії, наказами та дорученнями академії, рішеннями 

Вченої ради та ректорату, цим Положенням, а також іншими нормативно-

правовими актами. 

1.3. У своїй діяльності Відділ співпрацює з ректоратом, навчально-

науковими інститутами, факультетами, філіями, центрами, відділами,  

кафедрами, лабораторіями та іншими структурними підрозділами академії, а з 

питань організації окремих наукових досліджень – з Національною академією 

наук України, Національною Академією правових наук України, науковими 

установами МВС України, Національною поліцією України, вищими 

навчальними закладами та іншими науково-дослідними установами.  

1.4. Відділ організовує роботу академії згідно з планом науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі – НД та ДКР), який 

щорічно затверджує ректор академії після ухвалення Вченою радою, виходячи з 

основних напрямів діяльності Національної поліції та МВС України.  

1.5. Наукова діяльність в академії є невід’ємною складовою освітньої 

діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і практичної 

діяльності в системі вищої освіти. 

1.6. Наукова діяльність передбачає виконання наукових, науково-

дослідних, науково-технічних, проектних, дослідно-конструкторських робіт і 

надання послуг, згідно з чинним законодавством і нормативними документами 

академії.  

 

 



2. Мета та завдання відділу 

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 Національної поліції. 

2.2. Основними завданнями відділу є: 

– подання пропозицій до основних пріоритетних напрямів науково- 

дослідної роботи академії; 

– забезпечення перспективного і поточного планування науково- 

дослідної роботи академії відповідно до пріоритетної тематики відповідно до 

потреб Національної поліції, МВС України та академії, організація їх 

проведення структурними підрозділами академії; 

– забезпечення організації, координації та контролю науково-дослідної 

роботи з метою підвищення рівня наукових досліджень, що проводяться на базі 

кафедр, інших підрозділів академії науково-педагогічними працівниками, 

здобувачами вищої освіти академії, а також здійснення контролю за 

дотриманням термінів та якістю виконання науково-дослідних робіт; 

– організація контролю за своєчасним виконанням науково-дослідних 

(дослідно-конструкторських) робіт в академії, інформування та консультування 

особового складу академії з питань наукових досліджень; 

– підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;  

– сприяння в організації впровадження результатів наукових досліджень у 

практичну діяльність органів Національної поліції України та у освітньо-

виховний процес; 

– 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 освітній процес; 

– сприяння підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації для Національної поліції та МВС України; 

– вивчення та аналіз передового досвіду організації та проведення 

наукових досліджень з розробкою пропозицій нормативно-методичного та 

інформаційно-довідкового характеру щодо впровадження окремих інновацій; 

– 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 Національної поліції, 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 вищої кваліфікації та ліцензування 

Міністерства освіти і науки України та спеціалізованими вченими радами з 

присудження наукових ступенів, Союзом юристів України, іншими 

державними та недержавними органами і 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; 

– узагальнення, аналіз, експертна оцінка результатів виконання планових 

і позапланових заходів на основі звітів кафедр та підрозділів академії; 

підготовка річних, поточних звітів про науково-дослідну роботу академії; 

подання відповідних документів для розгляду на засіданнях ректорату, Вченої 

ради академії; координація виконання контрольних, поточних доручень і 

вказівок керівництва академії, а також надсилання інформаційних даних в 

установи за підпорядкуванням, інші міністерства та відомства; 

– здійснення інформаційно-аналітичної роботи щодо співпраці з іншими 

відомчими і цивільними вищими навчальними закладами, науковими 

установами, органами державної влади та місцевого самоврядування; 

узагальнення, розробка пропозицій щодо запозичення позитивного досвіду у 

сфері науково-дослідної діяльності, вдосконалення форм і методів цієї 

діяльності; 

– вивчення проблемних аспектів практичної діяльності Національної 

поліції, моніторинг їхніх потреб у науковому забезпеченні службової 

діяльності. Виявлення можливостей академії в цьому напрямі; 

– організація та координація впровадження наукових і навчально- 

методичних розробок академії у освітній процес і практичну діяльність 

територіальних органів і підрозділів Національної поліції; 

– забезпечення інтеграції освітнього процесу, науки і практики (від 

замовлення і здійснення наукових досліджень до впровадження наукових 

розробок у практичну діяльність, освітній процес, їх наукове супроводження 

при використанні у діяльності практичних підрозділів правоохоронних органів) 

на плановій і договірній основі; 

– сприяння розвиткові й підтримка наукової творчості здобувачів вищої 

освіти академії; 

– координація діяльності Наукового товариства курсантів, студентів і 

слухачів, а також наукових гуртків, що діють на кафедрах та лабораторіях 

академії; 

– організація та координація діяльності юридичних клінік академії; 

– забезпечення розвитку та підтримка наукової діяльності молодих 

вчених академії та обдарованих здобувачів вищої освіти.  

 

 3. Права і обов’язки відділу 

3.1. Відділ має право: 

 взаємодіяти в межах наданих повноважень з іншими структурними 



підрозділами академії з питань науково-дослідної та дослідно-конструкторської 

роботи; 

 вносити пропозиції до планів роботи ректорату, Вченої ради та плану 

основних організаційних та практичних заходів академії; 

 вносити питання для розгляду на оперативній нараді при проректорові, 

який відповідає за організацію науково-дослідної роботи;  

 вносити на розгляд керівництва академії  пропозиції з організації 

діяльності відділу та вдосконалення його роботи; 

 організовувати та проводити наради за напрямами діяльності відділу, 

вести звітність та іншу документацію, створювати банки даних за профілями 

задач, що вирішуються; 

 створювати тимчасові творчі колективи для проведення наукових 

досліджень (за узгодженням із керівництвом академії), у тому числі за участю 

провідних науковців, працівників правоохоронних органів, представників 

громадських організацій; 

 залучати науковий, науково-педагогічний склад, здобувачів вищої 

освіти, докторантів і ад’юнктів академії до проведення робіт, пов’язаних із 

виконанням задач відділу; 

 запитувати в установленому порядку від структурних підрозділів 

академії інформацію, необхідну для реалізації завдань відділу, передбачених 

цим Положенням; 

 контролювати хід та терміни виконання планів науково-дослідних 

(дослідно-конструкторських) робіт в академії. Повертати виконавцям 

документи, оформлені з порушеннями встановлених вимог;  

 ініціювати перед керівництвом академії проведення перевірок 

навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр, наукових лабораторій та 

інших структурних підрозділів з питань науково-дослідної роботи; 

 звертатися в установленому порядку до органів державної влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з метою 

отримання інформації і матеріалів за тематикою наукових досліджень; 

 виконувати наукові дослідження за індивідуальними планами;  

 клопотати перед керівництвом академії про заохочення або накладення 

дисциплінарних стягнень працівників відділу, а також науково-педагогічних 

працівників за результатами науково-дослідної роботи; 

 вносити пропозиції щодо присвоєння вченого звання старшого 

дослідника; 

 отримувати роз’яснення від проректора академії з питань, що 

стосуються організації наукової діяльності, в межах наданих повноважень; 

 мати інші права, які обумовлені завданнями відділу та не суперечать 

чинному законодавству. 

3.2. До обов’язків відділу належать: 

 забезпечення додержання вимог законодавства про працю, правил і 

норм охорони праці, техніки безпеки у відділі; 

 здійснення наукової та науково-технічної діяльності відповідно до 



вимог Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Міністерства освіти і науки України; 

 організація та координація наукової діяльності кафедр та науково-

дослідних лабораторій академії в рамках бюджетного фінансування МВС 

України, а також на основі госпрозрахункової діяльності та за розрахунок 

коштів, одержаних за господарськими договорами, що укладені на проведення 

науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт.  

 залучення наукового, науково-педагогічного складу академії до 

реалізації загальнодержавних програм, підготовки проектів законів, інших 

нормативно-правових актів, виконання замовлень практичних підрозділів МВС 

України та їх наукового супроводу;  

 організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти академії;  

 організація підготовки і проведення в академії наукових, науково-

практичних конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових робіт;  

 забезпечення підготовки до видання матеріалів науково-практичних 

заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо), а також навчальної та 

методичної літератури для забезпечення освітнього процесу академії й інших 

вищих навчальних закладів МВС України, діяльності органів Національної 

поліції України; 

 інформування постійного та перемінного складу академії про наукові, 

науково-практичні конференції, семінари, круглі столи та інші наукові заходи; 

 підтримка постійних робочих контактів зі спеціалізованими вченими 

радами із захисту дисертаційних досліджень, що функціонують у вищих 

навчальних закладах України; 

 упровадження системи виконання замовлень на здійснення наукових 

розробок із актуальних питань діяльності Національної поліції України;  

 розробка положень, нормативних документів, що регламентують 

наукову діяльність в академії; 

 надання консультативної допомоги працівникам академії з питань 

організації та здійснення наукової діяльності; 

 ведення документації, підготовка аналітичних довідок, складання 

узагальненої звітності академії з наукової діяльності;  

 здійснення обліку та ведення звітності згідно з чинним 

законодавством; 

 звітування про виконану роботу в установленому порядку; 

 здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників відділу;  

 забезпечення збереження та цілісності майна, що перебуває у 

користуванні відділу; 

 дотримання професійно-етичних норм поведінки науковими 

співробітниками, забезпечення неухильного виконання національного 

антикорупційного законодавства. 

 

 

 



4. Структура та керівництво відділом 

4.1. Штат відділу визначається штатним розкладом академії. Працівники 

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

4.2. Посади працівників відділу заміщуються переважно особами, які 

мають науковий ступінь, вчене звання та досвід практичної роботи в 

Національній поліції та МВС України. На ці посади можуть також 

призначатися особи, які здобули вищу освіту, пройшли післядипломну 

підготовку, мають стаж наукової та організаційної роботи. 

4.3. Працівники відділу безпосередньо беруть участь у проведенні 

наукових досліджень і освітньому процесі відповідно до чинного законодавства 

та нормативних актів МВС України. 

4.4. 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 покращення побутових умов 

працівників. 

4.5. Співробітники відділу діють згідно з посадовими обов’язками. 

4.6. Безпосереднє керівництво роботою відділу здійснює його начальник, 

який призначається і звільняється з посади наказом ректора академії. 

Начальник відділу безпосередньо підпорядковується проректорові, який 

відповідає за організацію науково-дослідної роботи і є прямим начальником 

особового складу відділу. 

4.7. У начальника відділу є заступник, який призначається і звільняється 

з посади наказом ректора академії за поданням начальника відділу, погодженим 

з проректором, який відповідає за організацію науково-дослідної роботи. Під 

час відсутності начальника відділу (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його 

обов’язки виконує заступник начальника – завідувач відділення організації 

науково-дослідної роботи перемінного складу, який набуває відповідних прав і 

несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов’язків. 

4.8. Діяльність начальника відділу здійснюється у взаємодії з 

керівниками інших структурних підрозділів академії. 

4.9. 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, 

наукової-методичної ради пропозиції щодо удосконалення організації 

проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, 

впровадження їх результатів у практику та освітній 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; 

– 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; 

– контролює ведення діловодства відділу, дотримання режиму таємності, 

зберігання службової таємниці та документів; 

– здійснює інші заходи щодо керівництва відділом, які передбачені 

чинними нормативними актами. 

 

5. Відповідальність відділу 

5.1. Відділ несе відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання завдань та покладених на нього функцій, передбачених даним 

Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 

6. Майно і кошти 

6.1. Для забезпечення виконання покладених на відділ завдань і функцій 

структурному підрозділу передаються матеріально-технічні цінності. 

6.2. Матеріальна відповідальність за передані до підрозділу цінності 

покладається на керівника підрозділу або іншу визначену керівником особу, з 

якою укладається договір про повну матеріальну відповідальність. 

7. Заключні положення 

7.1. Покладання на структурний підрозділ функцій, не передбачених 

даним Положенням, не допускається. 

 

 

Начальник відділу організації 

науково-дослідної роботи 

старший лейтенант поліції             А.В. Титко 


