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2. Мета, основні завдання та принципи організації 
 

2.1. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

ХДУ 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 задач у  сфері наукового, 

технологічного розвитку; впровадження та використання в Україні і на 

світовому ринку наукових і науково-практичних результатів. 

2.2. Основними завданнями ХДУ у галузі наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності є: 

2.2.1. Проведення разом з підприємствами, установами і організаціями у 

взаємодії з навчальним процесом фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень, спрямованих на створення і впровадження нових 

конкурентоздатних технічних засобів, технологій і матеріалів за напрямами 

наукової діяльності ХДУ. 

2.2.2. Дослідження  і  розробка теоретичних та методологічних основ 

формування і розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на  вирішення  

завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру 

науки в  розвитку  суспільства,  культури, економіки. 

2.2.3. Забезпечення підготовки у ХДУ кваліфікованих фахівців, наукових  та  

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень 

науково-технічного прогресу. 

2.2.4. Розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного  співробітництва 

із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з 

метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, 

створення високих технологій і розширення використання  наукових  розробок  

університету у промисловості. 

2.2.5. Здійснення інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-

технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і 

матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій. 

2.2.6. Організація інформаційно-рекламної діяльності учених ХДУ, випуск 

монографій, журналів, збірників наукових праць, публікації результатів 

наукових досліджень у виданнях, що входять до наукометричних баз даних. 

2.2.7. Сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав 

дослідників як основи зміцнення і розвитку науки,  виходу  на світовий ринок 

високотехнологічної продукції. 

2.2.8. Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація  

досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу 

інтернет. 

2.2.9. Проведення кон'юнктурних досліджень ринку наукових послуг, патентно-

ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення 

та трансферу науково-технічної продукції відповідно до міжнародних 

стандартів. 
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2.2.10. Створення навчально-науково-виробничих об'єднань і науково-

дослідних лабораторій для проведення навчальної та науково-дослідної роботи. 

2.2.11. Модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази ХДУ та 

ефективне її використання. 

2.2.12. Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл. 

2.2.13. Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих 

учених та залучення їх до наукових шкіл. 

2.2.14. Залучення обдарованих студентів до роботи у складі наукових об'єднань, 

створених на кафедрах ХДУ, до участі у конкурсах і олімпіадах, до розвитку 

науково-технічної творчості. 

2.2.15. Розроблення та наповнення змісту стандартів вищої освіти з 

урахуванням досягнень світової науки і техніки.  

 

3. Науково-організаційні структури та керівництво  
 

3.1. Для організації та координації наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності у ХДУ згідно зі Статутом можуть створюватися: 

- навчально-науково-виробничі комплекси, що об’єднують споріднені 

факультети, кафедри, коледжі, технікуми, наукові, науково-дослідні, науково-

виробничі й проектні інститути, дослідні станції, наукові лабораторії, 

конструкторські бюро, навчально-дослідні господарства, навчально-виробничі 

комбінати та інші структурні підрозділи; 

- навчально-наукові центри, інститути, що об’єднують споріднені факультети, 

кафедри, наукові лабораторії, центри, інші підрозділи Університету, що 

забезпечують підготовку фахівців із споріднених спеціальностей (напрямів 

підготовки) та проводять наукові дослідження  у певній галузі; 

- науково-дослідні інститути, що об’єднують споріднені наукові лабораторії, 

інші підрозділи за спільним напрямом науково-дослідної роботи; 

- факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, наукові, науково-дослідні 

центри та лабораторії, конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро, 

територіально відокремлені та інші структурні підрозділи. 

- наукові, виробничі та інші структурні підрозділи Університету, що беруть 

участь у процесі навчання студентів, аспірантів, докторантів, у забезпеченні 

освітньої та наукової діяльності Університету. 

- окремі навчальні підрозділи: курси, центри, факультети суміжних та 

додаткових професій, центри довузівської підготовки, інші підрозділи, що 

надають платні освітні послуги. 

3.2. Структурні наукові підрозділи ХДУ діють на основі Статуту ХДУ, 

створюються наказом ректора і знаходяться в оперативному підпорядкуванні 

проректора з наукової роботи.  

3.3. Структурні наукові підрозділи ХДУ здійснюють свою діяльність відповідно 

до затверджених ректором положень про них, які регламентують права і 

обов'язки керівників цих підрозділів.  

3.4. Виконання програм та проектів фундаментальних і прикладних досліджень, 

прикладних розробок у ХДУ здійснюються колективами (тематичними 
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групами, творчими колективами тощо), до складу яких входять наукові та 

науково-педагогічні  працівники, докторанти і аспіранти, студенти, допоміжний 

персонал та в разі потреби залучаються фахівці інших організацій. 

3.5. Організацію та безпосереднє керівництво виконанням програми або 

проекту досліджень і розробок здійснюють відповідні наукові керівники. У разі 

потреби можуть призначатись також відповідальні виконавці програм і 

проектів, наукові консультанти, інші відповідальні особи. 

3.6. Організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у ХДУ 

та її безпосереднє керівництво, планування, поточне управління здійснює 

проректор з наукової роботи в межах делегованих ректором повноважень. 

3.7. Функції управління та організації наукової діяльності проректор з наукової 

роботи здійснює через створені у ХДУ наукові підрозділи та дорадчі наукові 

структури (науково-технічна рада, експертні комісії тощо).  

 

4. Фінансування  
 

4.1. Для здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у 

ХДУ запроваджено принцип багатоканального фінансування, у тому числі з 

використанням можливостей, які надає входження України в міжнародний 

науковий простір. 

4.2. Джерелами фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності у ХДУ є: 

- кошти державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних 

і науково-пошукових досліджень відповідно до пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки; 

- кошти, що надійшли до ХДУ за виконання науково-дослідних, 

конструкторських і проектних робіт за договорами, від реалізації науково-

технічної продукції та надання послуг на замовлення юридичних та фізичних 

осіб; інші джерела відповідно до чинного законодавства; 

- власні кошти ХДУ, спонсорські внески, інші джерела, визначені 

законодавством України. 

4.3. Наукові дослідження і розробки ХДУ, що проводяться за рахунок коштів 

державного бюджету, фінансуються Міністерством освіти і науки України за 

відповідною бюджетною програмою.  

 

5. Планування, організація і облік 
 

5.1. Управління науковою, науково-технічною та інноваційною діяльністю 

здійснює Міністерство освіти і науки України в межах його повноважень. 

Поточне та перспективне планування наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності здійснює ХДУ.  

5.2. Планування наукових досліджень і розробок у ХДУ здійснюється  

відповідно  до  основних  науково-технічних напрямів ХДУ. Основою  

планування науково-дослідної діяльності має бути тематичний план науково-

дослідних робіт. 
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5.3. ХДУ самостійно здійснює поточне та перспективне планування наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності відповідно до затвердженого 

ректором і узгодженого з Міністерством освіти і науки України тематичного 

плану. 

5.4. Фундаментальні дослідження, прикладні розробки, розробки, що сприяють 

розвитку інноваційної діяльності ВНЗ та фінансуються за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету, включаються до тематичного плану на 

підставі проходження конкурсного відбору.  

5.5. Фінансово-господарська діяльність у сфері наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності здійснюється на підставі затверджених Міністерством 

освіти і науки України кошторисів ХДУ за відповідними бюджетними 

програмами.  

5.6. Кошторис є основним плановим документом бюджетної установи, який 

надає повноваження щодо отримання надходжень і здійснення видатків, 

визначає  обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою 

своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно 

до бюджетних призначень.  

5.7. Планування витрат на проведення науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт (далі - НДДКР) здійснюється ХДУ самостійно на 

основі розрахунків, результати яких відображаються в калькуляції кошторисної 

вартості в цілому за темою, з виділенням вартості робіт (послуг), які підлягають 

виконанню у поточному бюджетному році. 

5.8. Документальне оформлення операцій, пов'язаних з виконанням НДДКР або 

наданням платних  послуг у сфері наукової, науково-технічної діяльності,  

забезпечення їх обліку та складання звітності здійснюється відповідно до  

вимог Бюджетного кодексу України, Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до  виконання кошторисів бюджетних 

установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002  

N 228, та інших нормативно-правових актів. 

5.9. Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, що виконуються  за 

рахунок коштів державного бюджету, підлягають обов'язковій реєстрації в 

Українському інституті науково-технічної і економічної інформації відповідно   

до постанови Кабінету Міністрів України "Про державну реєстрацію науково-

дослідних,  дослідно-конструкторських  робіт  і дисертацій" від 31.03.92 N 162.  

5.10. За підсумками виконаних наукових досліджень ХДУ складає відповідні 

звіти, видає збірки наукових праць, доповідей і тез доповідей на наукових 

конференціях тощо. 

                

6. Виконавці науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт 
 

6.1. Суб'єктами наукової, науково-технічної діяльності у ХДУ можуть бути 

штатні наукові та науково-педагогічні працівники, науково-технічні 

працівники, докторанти, аспіранти, студенти, керівний склад навчального 

закладу, працівники, що здійснюють організацію та координацію досліджень і 

розробок, підготовку фахівців вищої кваліфікації.  
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