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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1 Положення про організацію наукової роботи в Київському інституті 

Національної гвардії України (далі — Положення) визначає порядок замовлення на 
проведення наукових досліджень, планування, проведення та всебічного забезпечення 
наукової і науково-методичної діяльності в Київському інституті Національної гвардії 
України (далі — Інститут). 

1.2 Наукова робота (далі – НР) здійснюється відповідно до Конституції 
України, Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну 
експертизу», «Про освіту», «Про вищу освіту» інших нормативно-правових актів 
України, що стосуються наукової і науково-методичної діяльності Міністерства освіти 
і науки України, наказів Міністра внутрішніх справ України, командувача 
Національної гвардії України. 

1.2.1 НР здійснюється за науковими програмами, науковими напрямами, 
науковими проблемами та науковими завданнями, які визначаються перспективою, 
практикою і потребами щодо набуття  спроможностей із забезпечення професійності, 
взаємосумісності та ефективності службово-бойової діяльності НГУ в протидії 
внутрішнім та зовнішнім викликам та загрозам,  наукового забезпечення освітнього.  

1.2.2 НР в Інституті провадиться науковими працівниками науково-дослідної 
лабораторії з підготовки військ та науково-педагогічними працівниками факультетів 
та кафедр.  

1.2.3 НР в Інституті спрямовується на одержання нових наукових результатів із 
розвитку та набуття спроможностей Національної гвардії України (далі – НГУ) щодо 
забезпечення виконання визначених правоохоронних і оборонних завдань з протидії 
загрозам національній безпеці; одержання і використання нових наукових знань з 
метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної 
підготовки фахівців; удосконалення форм і способів підготовки та  застосування 
військ, їх всебічного забезпечення; обґрунтування перспективних напрямів діяльності 
НГУ; наукове супроводження нормотворчої діяльності у НГУ; удосконалення 
науково-методичної бази навчання та виховання особового складу. 

1.3 НР в Інституті спрямована на: 
розробку завдань щодо виконання досліджень та вирішення інших наукових 

задач;  
проведення пошукових та прикладних наукових досліджень;  
проведення досліджень на навчаннях та інших заходах індивідуальної та 

колективної підготовки та повсякденної діяльності НГУ;  
розроблення наукового видання – твору (узагальнюючої наукової праці, 

монографії, збірника наукових праць, збірника документів і матеріалів, тез та 
матеріалів наукових конференцій, автореферату дисертації, препринту, словнику, 
енциклопедії, наукового довідника або покажчика, наукового періодичного видання 
тощо) наукового характеру, що пройшов процедуру наукового рецензування та 
затвердження до друку вченою радою Інституту, редакційно-видавниче опрацювання, 
виготовлений шляхом друкування, тиснення або в інший спосіб, містить інформацію 
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про результати наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-
організаційної діяльності, теоретичних чи експериментальних досліджень (науково-
дослідне видання); 

науково систематизовані дані чи матеріали, що відображають історію науки та 
сучасний стан наукового знання (науково-довідкове або науково-інформаційне 
видання), призначені для поширення, що відповідають вимогам національних 
стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, 
поліграфічного і технічного виконання;  

наукова і науково-методична експертиза;  
патентно-ліцензійна та винахідницька робота;  
підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;  
інші види діяльності, пов’язані з одержанням нових наукових результатів та 

науковим супроводженням їх практичної реалізації у НГУ. 
1.3.1 Прикладні наукові дослідження – теоретичні та експериментальні наукові 

дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для практики 
військового будівництва, удосконалення форм і способів підготовки, застосування та 
всебічного забезпечення НГУ. 

1.3.2 Проведення досліджень на навчаннях та інших заходах службово-бойової 
діяльності НГУ спрямоване на перевірку практикою та впровадження отриманих 
наукових і науково-прикладних результатів з питань підготовки військ, форм і 
способів їх застосування, удосконалення системи управління ними в умовах, 
наближених до реальних, виявлення проблемних питань воєнної теорії і практики, 
пошук і обґрунтування шляхів їх вирішення.  

1.3.3 Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 
одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої 
є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.  

1.3.4 Наукова та науково-методична експертиза державних програм, наукових та 
науково-прикладних результатів, замовлень на створення наукової і науково-
методичної продукції, нових технологій, проектних матеріалів, планів тощо є 
невід’ємною складовою наукової роботи.  

1.3.5 Патентно-ліцензійна та винахідницька робота в Інституті спрямована на 
удосконалення та підвищення якості науково-дослідних робіт (далі – НДР) та охорону 
прав інтелектуальної власності.  

1.3.6 Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в Інституті призначена 
для постійного поновлення інтелектуального потенціалу, формування та розвитку 
наукових шкіл, забезпечення розвитку правоохоронної і воєнної науки.   

1.3.7 Науковий результат – нове наукове знання, одержане в процесі 
фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях 
інформації. Науковий результат може бути у формі звіту, опублікованої наукової 
статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, 
монографічного дослідження, наукового відкриття, проекту нормативно-правового 
акта, нормативного документа або науково-методичних документів, підготовка яких 
потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову, 
тощо.  
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2. ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ В ІНСТИТУТІ 

 
 2.1 Поточне планування  
Планування наукових та науково-дослідних робіт в Інституті здійснюється на 

факультетах, кафедрах, науково-дослідній лабораторії з підготовки військ (далі – 
НДЛ) згідно вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та 
Інструкції з організації планування в Міністерстві внутрішніх справ України, 
затвердженої наказом МВС України від 14.11.2016 № 1208.   

Поточне планування науково-дослідних робіт в Інституті проводиться на рік 
(далі – поточне планування).  

Поточне планування в Інституті здійснюється на основі пропозицій основних 
структурних підрозділів та замовлень на проведення наукових досліджень з 
урахуванням наявного робочого часу наукових та науково-педагогічних працівників.   

2.1.1 Основними вихідними даними для поточного планування є підсумки 
виконання поточних завдань з НР, завдання та замовлення на проведення наукових 
досліджень та інших заходів наукової діяльності, кваліфікація та наявний робочий час 
наукових і науково-педагогічних працівників.  

2.1.2 Поточне планування передбачає:  
визначення проблем педагогіки та наукової організації навчально-виховного 

процесу, наукових праць, що потребують розробки у плановий період;  
визначення наукових напрямів, проблем та завдань, що потребують розробки у 

плановий період;  
визначення тематики дисертаційних досліджень, її виконавців та керівників;  
формування тематики науково-дослідних робіт курсантів; 
визначення інших форм наукової роботи, планів проведення досліджень на 

навчаннях, тренуваннях, заходах службово-бойової та повсякденної діяльності, 
заходів щодо впровадження та апробації результатів наукових досліджень, 
випробувань, проведення конференцій, семінарів тощо.  

Пропозиції основних структурних підрозділів до річного плану науково-
дослідної та дослідницько-конструкторської роботи Інституту  
(далі – план НД і ДКР) розробляються за формою, наведеною у додатку 1, 
розглядаються на їх засіданні, підписується керівником цього підрозділу та до 1 
грудня року, який передує року його виконання, подаються до науково-
організаційного відділу (далі – НОВ).   

2.1.5 НОВ здійснює формування проєкту плану НД і ДКР Інституту з 
урахуванням пропозицій основних структурних підрозділів та наявних замовлень на 
проведення наукових досліджень.  

Проект плану НД і ДКР Інституту розробляється за формою, наведеною у 
додатку 2, розглядається на засіданні вченої ради та до 15 грудня року, який передує 
року його виконання, подається начальнику Інституту на затвердження.  

2.1.6 План НД і ДКР Інституту до 30 грудня року, що передує року його 
виконання, надсилається до ДНДІ МВС України (додаток 3). 

2.1.7. Основні структурні підрозділи на основі затвердженого річного плану НД 
і ДКР Інституту розробляють річні плани НД і ДКР основних структурних 
підрозділів за формою, наведеною у додатку 4 та до 20 грудня подаються на 
затвердження заступнику начальника Інституту з наукової роботи. 
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2.1.8 Річні плани кафедр розробляються на основі річних планів основних 
структурних підрозділів, до складу яких вони входять, за тією ж формою, 
підписуються керівниками цих підрозділів та до 25 грудня подаються на 
затвердження відповідним керівникам основних структурних підрозділів. 

2.2  Індивідуальне планування наукової роботи на кафедрах та у НДЛ. 
2.2.1 Індивідуальне планування наукової роботи (далі – індивідуальне 

планування) передбачає планування наукової роботи наукових та науково-
педагогічних працівників (далі – НПП).  

2.2.2 Основними вихідними даними для індивідуального планування є річний 
план НД і ДКР, затверджені плани виконання заходів наукової роботи, наявний 
робочий час наукових і науково-педагогічних працівників.  

2.2.3 Індивідуальне планування для НПП кафедр здійснюється посеместрово.   
Розподіл видів та обсягів наукової роботи, терміни та форми звітності для 

кожного НПП визначаються начальником (завідувачем) кафедри і оформлюються 
розділом «Наукова робота» індивідуального плану викладача.  

2.2.4 Індивідуальне планування для НДЛ та наукових працівників здійснюється 
помісячно.  

Розподіл видів та обсягів наукової роботи, терміни та форми звітності для НДЛ 
визначаються начальником Інституту.  

План НДЛ розробляється до 25 числа місяця, який передує місяцю його 
виконання, за формою, наведеною у додатку 5, підписується начальником НДЛ та 
затверджується заступником начальника Інституту з наукової роботи. 

2.2.5 План роботи наукового працівника розробляється до 30 числа місяця,  який 
передує місяцю його виконання за формою, наведеною у додатку 6, підписується 
виконавцем та затверджується начальником НДЛ.  

2.3 Внесення змін та доповнень до плану наукової роботи. 
2.3.1 Внесення змін (доповнень) до плану НД і ДКР здійснюється на підставі 

рішення вченої ради.  
2.3.2 Для внесення змін (доповнень) до планів НД і ДКР керівник структурного 

підрозділу  ̶  головного виконавця готує обґрунтування доцільності (можливості) 
внесення пропонованих змін (доповнень) до плану.  

2.3.3 Внесення змін (доповнень) до плану НД і ДКР Інституту проводиться не 
пізніше, ніж за 30 діб до закінчення виконання заходу наукової роботи, якого ці зміни 
стосуються.  

2.3.4 Внесення змін (доповнень) до річних планів та поточних планів підрозділів 
здійснюється на підставі змін (доповнень) до річного плану НД і ДКР Інституту.  

  
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
  
3.1 Організація наукових досліджень 
3.1.1 Підставою для планування та виконання наукового дослідження є 

замовлення на проведення наукових досліджень, підсумки виконання поточного плану 
та індивідуальних планів НР.  

Наукові дослідження проводяться, як правило, у формі науково-дослідних робіт.  
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3.1.2 Замовником проведення наукових досліджень можуть бути МВС, Головне 

управління Національної гвардії України, начальник Інституту, інші організації та 
установи, які проводять наукові дослідження за спорідненою тематикою на договірних 
засадах.  

Головними виконавцями наукових досліджень є кафедри та науково-дослідна 
лабораторія з підготовки військ Інституту.  

3.1.3 Замовник ініціює проведення НДР стосовно визначеної проблеми (задачі) 
та видає вихідні вимоги щодо розроблення технічного завдання (далі – ТЗ) на НДР.  

3.1.4 Структурний підрозділ Інституту, визначений як головний виконавець 
НДР формує до 1 травня року, який передує року виконання роботи, заявку на 
виконання роботи (додаток 7), та представляє її замовнику.   

Рішення щодо розроблення ТЗ замовник приймає на підставі розгляду та 
експертизи заявки на проведення НДР.  

3.1.5 Структурний підрозділ Інституту, визначений як головний виконавець 
НДР, до 1 червня року, який передує року виконання роботи:   

розробляє проект ТЗ на виконання НДР (додаток 8);  
разом із співвиконавцями (виконавцями складових частин НДР) визначає зміст 

ТЗ на складові частини, виконує щодо них функції замовника; визначає 
трудомісткість виконання НДР.  

3.1.6 Розроблені ТЗ, пропозиції щодо керівників, відповідальних виконавців та 
складу співвиконавців робіт розглядаються на засіданні НМР Інституту, підписується 
керівником підрозділу – головного виконавця, погоджується з НОВ, заступником 
начальника Інституту з наукової роботи  і  начальником  Інституту та до 1 липня року, 
який передує року виконання роботи, направляються замовнику на затвердження.  

Якщо замовником виконання НДР є начальник Інституту, то ТЗ на виконання 
роботи затверджує начальник Інституту.  

3.1.7 Для НДР із ступенем секретності «цілком таємно» і «таємно» одночасно з 
розробкою ТЗ розробляється комплекс заходів з охорони державної таємниці на 
кожному етапі виконання наукових досліджень.  

Планування комплексу заходів з охорони державної таємниці здійснюється 
керівником НДР у взаємодії з відповідними структурними підрозділами згідно вимог 
законодавства.  

3.1.8 Після затвердження ТЗ замовником для виконання НДР наказом 
начальника Інституту визначаються керівники, відповідальні виконавці та виконавці.  

Керівниками НДР призначаються найбільш досвідчені вчені (науково-
педагогічні або наукові працівники), які мають значний досвід та наукові результати за 
профілем даних робіт.  

В окремих випадках керівником може бути представник замовника (якщо 
замовник зовнішній). У такому разі з метою забезпечення належного науково-
методичного рівня досліджень може призначатися заступник керівника НДР з числа 
найбільш досвідчених вчених – представників головного виконавця.  

Керівник НДР: 
розробляє загальний задум досліджень, доводить його до всіх виконавців і 

співвиконавців та координує їх спільну діяльність у напрямі його реалізації;  
організовує розроблення і надання співвиконавцям окремих завдань та 

контролює їх виконання;  
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здійснює науково-методичне забезпечення досліджень;  
організовує проведення наукових конференцій, семінарів, наукових нарад з 

обговорення отриманих результатів та напрямів і шляхів подальших досліджень.  
Керівник НДР зобов’язаний брати особисту участь у проведенні наукових 

досліджень з найбільш складних питань НДР і несе відповідальність за своєчасність 
завершення досліджень, якість та обґрунтованість отриманих результатів.  

Керівник НДР разом з відповідальним виконавцем здійснює здавання наукової 
продукції, готують пропозиції замовнику щодо реалізації (впровадження у практику) 
отриманих наукових результатів.  

3.1.9 Керівник НДР та відповідальний  виконавець  у  термін  не  пізніше 30 діб з 
дня надходження ТЗ розробляють робочу програму НДР за формою, наведеною у 
додатку 9.   

Робоча програма НДР обговорюється на засіданні основного структурного 
підрозділу-головного виконавця НДР, підписується керівником даного підрозділу, 
науковим керівником, відповідальним виконавцем і виконавцями, погоджується з 
НОВ і заступником начальника Інституту з наукової роботи. У разі, якщо до 
проведення досліджень залучаються виконавці або засоби інших підрозділів, робоча 
програма погоджується також із керівниками цих підрозділів.   

Також розробляються і направляються співвиконавцям ТЗ на відповідні складові 
частини НДР, які погоджуються з НОВ, заступником начальника Інституту з наукової 
роботи і затверджуються начальником Інституту (заступником начальника Інституту з 
наукової роботи).  

3.1.10 Терміни завершення досліджень співвиконавцями визначаються 
головними виконавцями з урахуванням часу, необхідного для вивчення матеріалів, які 
надійшли, підготовки звітних матеріалів і надання їх замовникам у визначені 
завданнями і робочими програмами терміни.  

3.2. Внесення змін, облік та зберігання завдань на наукові дослідження  
3.2.1 Зміни до ТЗ вносять у випадках:  
уточнення замовником раніше затверджених ТЗ;  
уточнення керівником роботи вимог до НДР за результатами роботи, проведеної 

на відповідних етапах.  
3.2.2 Зміни у затверджене ТЗ вносяться доповненням, яке погоджується i 

затверджується за тим же порядком, за яким i основний документ.   
3.2.3 Доповнення складаються із вступної частини, де пояснюється причину його 

складання, розділів, які змінюються чи замінюються, наводяться номери i зміст 
пунктів, які змінюються чи замінюються, та нових пунктів або номери i зміст пунктів, 
що їх скасовано.  

3.2.4 Після видання доповнення на титульному аркуші ТЗ нижче рядка «Шифр, 
індекс» робляться позначення «Діє з доповненням №__».  

3.2.5 Терміни виконання робіт за етапами у разі змінення ТЗ переглядаються 
тільки в тому випадку, коли зміни призводять до перероблення вже виконаної частини 
робіт або до змінення обсягу робіт.  

3.2.6 Оригінал затвердженого ТЗ на виконання НДР зберігається у замовника, а 
другий примірник – в НОВ.  
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Якщо замовником є начальник Інституту, то оригінал затвердженого ТЗ 

зберігається тільки в НОВ.  
3.2.7 Зміни до робочої програми виконання НДР вносяться у тому ж порядку, як 

і зміни до ТЗ.   
3.2.8 Після початку виконання НДР головний виконавець у місячний термін 

подає встановленим порядком реєстраційну картку НДР державним статистичним і 
науково-інформаційним органам.   

3.3. Звітність за виконання наукових досліджень   
3.3.1 Залежно від пріоритетності і терміну виконання наукових досліджень, 

вимог завдання тощо, форми звітності за виконання НДР поділяються на робочі 
матеріали, проміжний та остаточні звіти.  

Робочі матеріали містять, як правило, концептуальні погляди на проблеми, які 
досліджуються, результати досліджень за розділами (пунктами) завдання на виконання 
НДР, уточнюють напрями, форми і методи досліджень.  

Проміжний звіт містить результати досліджень за етап (етапи) НДР відповідно 
до завдання.  

Остаточний звіт містить результати наукових досліджень, рекомендації щодо 
шляхів їх реалізації, можливі напрями подальших досліджень.  

3.3.2 Робочі матеріали, проміжні та остаточні звіти з НДР оформлюються 
відповідно до вимог ДСТУ 3008-2015 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 
Структура і правила оформлення» та з урахуванням вимог щодо збереження державної 
таємниці. За оформлення звітної документації згідно вимог відповідальність несе 
відповідальний виконавець НДР.  

Титульний аркуш звітної документації з НДР оформлюється згідно додатку 10.   
На титульному аркуші остаточного звіту з НДР обов’язково вказується 

інформація про розгляд результатів роботи на  НМР  та вченій раді Інституту  –  № 
протоколу та дата розгляду.  

3.3.3 Робочі матеріали, проміжний та остаточний звіти підписуються керівником 
основного структурного підрозділу – головного виконавця НДР.  

3.3.4 Звітні матеріали з НДР розглядаються вченою радою Інституту, 
погоджуються з НОВ, заступником начальника Інституту з наукової  роботи та 
начальником Інституту не пізніше 15 діб до відправки замовнику (якщо замовник 
зовнішній).  

Звітні матеріали з НДР затверджуються начальником Інституту, якщо він є 
замовником.  

3.3.5 Про готовність до здавання НДР виконавець сповіщає замовника 
повідомленням (додаток 12).  

До повідомлення додаються пропозиції головного виконавця НДР щодо складу 
приймальної комісії.  

3.3.6 Приймальна комісія НДР призначається наказом (розпорядженням) 
замовника після одержання повідомлення про готовність НДР до приймання.  Головою 
приймальної комісії НДР призначається представник замовника.  

Порядок прийняття НДР (етапів робіт) визначається відповідними державними 
стандартами.   

Приймальна комісія здійснює прийняття НДР та складає акт приймання за 
формою, наведеною у додатку 13, який затверджується замовником.  
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Дата затвердження акта вважається датою завершення НДР (етапу роботи).  
3.3.7 Приймання складової частини НДР і затвердження акта приймання 

здійснюється головним виконавцем.  
3.3.8 Після завершення виконання НДР головний виконавець у місячний термін 

подає встановленим порядком облікову та інформаційну картку НДР державним 
статистичним і науково-інформаційним органам.  

3.4. Впровадження результатів наукових досліджень   
3.4.1 Впровадження результатів НДР здійснюється залежно від виду науково-

методичної продукції (далі – НМП) згідно з актом впровадження з урахуванням 
рекомендацій комісії для приймання результатів НДР  
(додаток 14).  

3.4.2 Передача результатів НДР для їх застосування здійснюється замовником 
залежно від їх призначення з урахуванням рекомендацій приймальної комісії та вимог 
чинних документа щодо прав на інтелектуальну власність.  

   
4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ  

  
4.1 Підставою для планування та розробки наукових праць є замовлення на 

розробку наукових праць.  
4.2 Замовником розробки наукових праць можуть бути МВС України, Головне 

управління НГУ, начальник Інституту, інші організації та установи, які проводять 
наукові дослідження за спорідненою тематикою на договірних засадах.   

4.3 Замовник ініціює розробку наукової праці стосовно визначеної проблеми 
(задачі) та видає вихідні вимоги щодо виду, змісту і термінів видання, призначення та 
грифу.  

4.4 Структурний підрозділ Інституту, визначений як головний розробник 
наукової праці розробляє план-проспект виконання наукової праці (далі – план-
проспект) за формою, наведеною у додатку 15.  

4.5 План-проспект розглядається НМР Інституту, підписується керівником 
структурного підрозділу – головного виконавця, погоджується з вченим секретарем 
(план-проспекти для розроблення монографій), начальником навчального відділу 
(план-проспекти для розроблення решти видань), керівниками підрозділів-
співвиконавців, начальником НОВ та затверджується начальником факультету 
підрозділу-головного виконавця, а для структурних підрозділів прямого 
підпорядкування – заступником начальника Інституту з наукової роботи.  

4.6 Зміни до план-проспекту вносять у випадках:  
уточнення замовником раніше затверджених план-проспектів; 
уточнення головним виконавцем вимог до видання за результатами роботи.  
4.7 Зміни до затвердженого план-проспекту вносяться доповненням, яке 

погоджується i затверджується за тим же порядком, за яким i основний документ.   
4.8 Доповнення складаються із вступної частини, де пояснюється причину його 

складання, наводяться номери i зміст розділів (пунктів), які змінюються чи 
замінюються, та нових розділів (пунктів) або номери i зміст розділів (пунктів), що їх 
скасовано.  
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4.9 Після затвердження доповнення на титульному аркуші план-проспекту 

робляться позначення «Діє з доповненням».  
4.10 Оригінал затвердженого план-проспекту зберігається у замовника, а другий 

примірник – у НОВ.  
4.11 Розроблені наукові праці розглядаються НМР Інституту щодо їх наукового 

рівня та відповідності змісту роботи план-проспекту (додаток 16).  
4.12 Для розгляду наукових праць НМР Інституту подаються:  
роздрукована праця;  
не менше двох зовнішніх рецензій, одна з яких підписана доктором наук 

(професором).  
4.13 Схвалена НМР наукова праця подається на розгляд вченої ради Інституту.  
Рекомендація вченої ради щодо друку наукової праці вважається висновком 

щодо виконання плану НДР з її розробки.  
   

5. КОНТРОЛЬ ПЛАНУВАННЯ, ВИКОНАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ   
З НАУКОВОЇ РОБОТИ  

  
Контроль планування, виконання та звітність з наукової роботи здійснюється:  

для перевірки своєчасності та обґрунтованості планування та звітування про 
результати наукової роботи за всіма її видами та виконавцями;  

для оцінки якості та своєчасності виконання наукової роботи; узагальнення і 
розповсюдження досвіду, виявлення та усунення недоліків.  

5.1  Контроль планування, виконання та звітність з НДР 
5.1.1 Контроль планування, виконання та звітність з НДР (далі – контроль 

досліджень) здійснюється у формі поточного та підсумкового контролів. Контроль 
досліджень проводиться як на рівні виконавців, так і на рівні структурних підрозділів-
виконавців НДР. 

5.1.2 Поточний контроль здійснюється з метою перевірки ходу і якості 
виконання НДР у період між етапами виконання наукових досліджень, стимулювання 
наукової роботи підрозділів-виконавців та виконавців і вдосконалення методики 
проведення досліджень. Результати поточного  
контролю відображаються в планах роботи структурних підрозділів та виконавців. 

5.1.3 Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результатів 
виконання НДР на окремих її етапах та при прийомці роботи в цілому. Результати 
підсумкового контролю відображаються в актах приймання етапів НДР та роботи в 
цілому. Форми підсумкового контролю досліджень визначаються у завданні на їх 
виконання, робочій програмі, планах посадових осіб та підрозділів-виконавців. 

5.1.4 Виконавці НДР звітують до 25 числа кожного місяця щодо виконаної 
роботи перед науковим керівником (відповідальним виконавцем) НДР.  

Науковий керівник далі – НК (відповідальний виконавець — далі ВВ) робить 
висновки щодо відповідності форми та змісту представлених результатів вимогам 
робочої програми НДР та визує представлений матеріал у разі його прийняття.  

У разі невідповідності представлених виконавцем результатів НК (ВВ) 
формулює причини їх відхилення та визначає терміни усунення визначених недоліків.  
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5.1.5 Висновок НК (ВВ) є підставою для прийняття керівником структурного 
підрозділу рішення щодо виконання плану (розділу плану) виконавцем НДР.  

5.1.6 План НР структурного підрозділу-виконавця НДР вважається виконаним у 
разі виконання планів науково-педагогічними (науковими) працівниками цього 
підрозділу.  

5.1.7 План НР основного структурного підрозділу вважається виконаним у разі 
виконання планів структурними підрозділами, що входять до його складу.  

5.2 Контроль планування, виконання та звітність робіт з розробки наукових 
праць  

5.2.1 Контроль планування, виконання та звітність робіт з розробки наукових 
праць (далі – контроль наукових праць) може здійснювати у формі поточного та 
підсумкового контролів.  

5.2.2 Поточний контроль здійснюється з метою перевірки ходу і якості розробки 
наукової праці у період між етапами написання глав (розділів), стимулювання 
наукової роботи підрозділів-виконавців (авторського колективу).  

Результати поточного контролю відображаються в планах роботи структурних 
підрозділів та виконавців.  

5.2.3 Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результатів написання 
наукової праці, відповідності її змісту вимогам до видів видань.  

5.2.4 Розробник наукової праці звітує перед керівником структурного 
підрозділу-головного розробника у терміни, визначені план-проспектом, про 
виконання запланованого обсягу робіт.  

Керівник структурного підрозділу-головного розробника робить висновки щодо 
відповідності форми та змісту представлених результатів вимогам план-проспекту та 
визує представлений матеріал у разі його прийняття.  

У разі невідповідності представлених виконавцем результатів керівник 
структурного підрозділу-головного розробника формулює причини їх відхилення та 
визначає терміни усунення визначених недоліків.  

5.2.5 Висновок керівника структурного підрозділу – головного розробника є 
підставою для прийняття керівником структурного підрозділу рішення щодо 
виконання плану (розділу плану) розробником наукової праці.  

5.2.6 План НР структурного підрозділу-розробника наукової праці вважається 
виконаним у разі виконання планів науково-педагогічними (науковими) працівниками 
цього підрозділу.  

5.2.7 План НР основного структурного підрозділу вважається виконаним у разі 
виконання планів структурними підрозділами, що входять до його складу.  

5.3 Звітування про виконання річного плану наукової роботи  
5.3.1 Звітування про виконання річного плану наукової роботи (далі – 

звітування з НР) здійснюється на кафедрах, факультетах та НДЛ.  
Звітування з НР поділяється на піврічне та підсумкове та полягає у складанні 

відповідних звітів з наукової роботи.   
5.3.2 Складання звітів з НР кафедрами здійснюється у терміни: піврічного – до 

10 липня, річного – до 10 грудня року виконання річного плану за формою, наведеною 
у додатку 17.  
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Звіт з НР підписується керівником структурного підрозділу та затверджується 

керівником основного структурного підрозділу, до складу якого він входить.  
Звіт з НР загальноінститутських кафедр погоджується з НОВ та затверджується 

заступником начальника Інституту з наукової роботи.  
5.3.3 Складання звітів з НР основних структурних підрозділів здійснюється за 

тією ж формою у терміни: піврічного – до 10 липня, річного – до 10 грудня року 
виконання річного плану.   

Звіт з НР підписується керівником основного структурного підрозділу, 
погоджується з НОВ та затверджується заступником начальника Інституту з наукової 
роботи.  

5.3.4 Звіт з НР Інституту розробляється як зведений звіт з НР основних 
структурних підрозділів.  

Формування звіту з НР Інституту здійснюється НОВ за формою, наведеною у 
додатку 18.  

Звіт з НР Інституту підписується заступником начальника Інституту з наукової 
роботи та затверджується начальником Інституту до 10 січня наступного року.  

Звіт з НР Інституту, виконаний за формою, наведеною у додатку 19, до 10 січня 
наступного року направляється до ДНДІ МВС України.  

5.3.5 Результати наукової роботи обговорюються Вченою радою Інституту.  
За результатами наукової роботи видається наказ начальника Інституту.  

  
6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

  
6.2 Мета та види забезпечення.  
6.2.1. Забезпечення наукової роботи в Інституту спрямоване на створення умов 

ефективного її ведення за всіма видами і формами. Організація забезпечення наукової 
роботи здійснюється з метою ефективного використання в нормативно-правовому полі 
держави наявних фінансових, кадрових, матеріально-технічних, інформаційних 
ресурсів для розвитку відомчої науки.  

6.2.2. Зміст організації забезпечення наукової роботи полягає в узгоджений 
діяльності суб’єктів наукової роботи та органів постачання щодо планування, 
одержання, розподілу, зберігання та використання усіх видів pесуpсів.  

6.2.3. До основних видів забезпечення наукової роботи належать правове, 
фінансове, матеpiально-технiчне, кадрове, iнфоpмацiйне та методичне забезпечення.  

6.2.4. Порядок забезпечення наукової роботи piзними видами pесуpсiв 
регламентується чинним законодавством України, відповідними нормативними 
документами та цим Положенням.  

6.3 Правове забезпечення.  
6.3.1. Правове забезпечення наукової роботи здійснюється на підставі чинного 

законодавства України, інших ноpмативно-пpавових актів з питань організації 
наукової і науково-технічної діяльності та цього Положення.  

6.3.2. Кеpiвництво оpганiзацiєю пpавового забезпечення наукової роботи 
здiйснюється шляхом впpовадження чинних ноpмативних документiв у пpактику 
pоботи суб'єктiв наукової роботи, контpолю за їх виконанням, а також 
супроводженням pозpобленням i прийняттям нових ноpмативно-пpавових актів.  



13 
 

6.3.3. Посади кеpiвного складу, НП науково-дослідних, базових структурних та 
основних організаційних і навчально-наукових структурних підрозділів Інституту 
належать до Пеpелiку посад військовослужбовців Національної гвардії України, для 
яких передбачена надбавка до посадового окладу за науковий ступінь i вчене звання.  

6.4 Фінансове забезпечення.   
6.4.1. Фінансове забезпечення наукової роботи здійснюється за рахунок 

бюджетного фінансування суб`єктів наукової роботи та фінансування створення 
відомчої наукової продукції.  

6.4.2. Джерелами фінансування наукової роботи у Інституту є :  
державний бюджет;  
державні позабюджетні фонди;  
кошти юридичних та фізичних осіб, задіяні на договірних засадах;  
добровільні внески юридичних і фізичних осіб (у тому числі іноземних), інші 

надходження, які не заборонені чинним законодавством України.  
6.4.3. Інститут та Головне управління НГУ здійснює фінансування створення 

відомчої наукової продукції в межах асигнувань, передбачених затвердженим 
кошторисом на забезпечення наукової роботи за відповідними кодами економічної 
класифікації видатків.  

6.4.4. Інститут може укладати договори (контракти) на створення (передачу) 
відомчої-наукової продукції, у тому числі спеціального призначення, з установами, 
організаціями та підприємствами інших центральних органів виконавчої влади 
незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форм власності. Фінансування 
залучених до виконання наукових досліджень сторонніх оpганiзацiй здійснюється 
головними оpганiзацiями за окремими договорами (контрактами) згідно з чинним 
законодавством України.  

6.5 Матеpiально-технiчне забезпечення.  
6.5.1. Матеpiально-технiчне забезпечення наукової роботи спрямовується на 

створення та підтримку в належному стані науково-експериментальної і лабораторної 
бази, необхідної для ефективного виконання всіх видів наукової роботи.  

6.5.2. Матеpiально-технiчне забезпечення здійснюється шляхом узгоджених дій 
суб’єктів наукової роботи та органів забезпечення з номенклатури всіх видів 
матеpiально-технiчних ресурсів.  

6.5.3. Розвиток експериментальної, лабораторної бази суб’єктів наукової роботи 
здійснюється відповідно до їх перспективних та piчних планів наукової та науково-
дослідної роботи залежно від обсягів фінансування та термінів постачання.  

6.6 Кадрове забезпечення.   
6.6.1. Кадpове забезпечення наукової роботи спрямоване на створення, 

ефективне використання та збереження інтелектуального потенціалу для забезпечення 
належного piвня оpганiзацiї i ведення досліджень та розробок.  

6.6.2. Кадрове забезпечення здійснюється на основi участі органів управління 
науковою роботою у формуванні змісту та загальних напрямів кадрової діяльності в 
галузі відомчої науки.  

6.6.3. Кадрове забезпечення складається з комплектування кеpiвних, наукових i 
науково-педагогічних посад науково-дослідних, базових структурних та основних 
організаційних і навчально-наукових структурних підрозділів Інституту 
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військовослужбовцями та працівниками Національної гвардії України відповідної 
наукової кваліфікації, підготовки та перепідготовки наукових та науково-педагогічних 
кадpiв вищої кваліфікації, атестування наукових та науково-педагогічних кадpiв.   

6.6.4. Підготовка та перепідготовка наукових та науково-педагогічних кадpiв 
здійснюється згідно з Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери 
управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих навчальних закладах із 
специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства 
внутрішніх справ України і Національної поліції  України,  затвердженим наказом 
МВС від 28.11.2017 № 963 та відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 
21.08.2019  
№ 800, 15.03.2013 № 306 та інших нормативних документів.  

6.6.5. Атестування в порядку загальної службової діяльності здійснюється згідно 
з чинним законодавством України.  

6.6.6. Правовий та соціальний захист наукових та науково-педагогічних кадрів 
кадpiв забезпечується державою згідно з чинним законодавством України.  

6.6.7. За досягнутi успіхи в науковій роботі передбачаються такі форми 
стимулювання наукової праці:  

присвоєння почесних звань;  
представлення робіт на здобуття державних i спеціальних премій у галузі науки i 

техніки;  
нагородження державними стипендіями.  
6.7 Інформаційне забезпечення.   
6.7.1. Інформаційне забезпечення наукової роботи спрямоване на задоволення 

потреб суб’єктів цієї роботи в iнфоpмацiї, необхідній для створення наукової 
продукції.  

6.7.2. Інформаційне забезпечення наукової роботи здійснюється за видами 
науково-iнфоpмацiйної діяльності.  

До видів науково-iнфоpмацiйної діяльності належать: збирання, обробка, 
збеpiгання, оновлення, пошук i поширення iнфоpмацiї.  

6.7.3. Для ведення науково-iнфоpмацiйної діяльності в Інституту створюється 
система воєнно-наукової інформації.  

6.7.4. Джерелами iнфоpмацiї є передбачені чинним законодавством України 
документи та iншi носії, що зберігають інформацію. Сукупність джерел iнфоpмацiї 
складають iнфоpмацiйні ресурси. Iнфоpмацiйні ресурси наукової iнфоpмацiї – це 
систематизоване зібрання наукової лiтеpатуpи i документації (книги, брошури, 
пеpiодичнi видання, патентна, ноpмативно-технiчна та конструкторська документація, 
звітна документація з НДР, депонованi рукописи, переклади наукової лiтеpатуpи), 
зафiксованi на паперових та інших носіях.  

6.7.5. Довiдково-iнфоpмацiйнi фонди фоpмуються на підставi вiтчизняних та 
заpубiжних iнфоpмацiйних pесуpсiв.  

6.7.6. Наукова пpодукцiя, ствоpена в Інституту за pахунок фiнансування з 
деpжавного бюджету, пiдлягає обов’язковий pеєстpацiї та облiку в установленому 
поpядку.  

6.7.7. Суб’єкти наукової роботи здійснюють доступ до iнфоpмацiйних pесуpсiв 
за такими фоpмами: 
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вiльний доступ до вiдкpитої iнфоpмацiї довідково-інформаційних фондів 
загальнодоступного коpистування;  

обмiн iнфоpмацiєю з оpганiзацiями та установами інших центральних органів 
виконавчої влади на контpактнiй (договipнiй) основi;  

одеpжання iнфоpмацiї за запитом вiд вiдповiдної оpганiзацiї, установи; доступ 
до мiжнаpодних iнфоpмацiйних pесуpсiв спiльного коpистування згiдно з дiючими 
мiждеpжавними угодами.  

6.7.8. Оpганiзацiя належного захисту та збеpiгання iнфоpмацiї здiйснюється 
шляхом впpовадження оpганiзацiйних та технiчних заходiв вiдповiдно до чинного 
законодавства України.  

6.8 Науково-методичне забезпечення.   
6.8.1. Науково-методичне забезпечення наукової роботи спpямоване на 

ствоpення на основi системного пiдходу науково-методичного апаpату всiх видiв та 
фоpм наукової роботи.  

6.8.2. Науково-методичне забезпечення є невід’ємною частиною всiх фоpм 
наукової роботи. Вiдповiдальнiсть за нього покладається на наукових кеpiвникiв 
(головних виконавців) pобiт. Пpи необхiдностi здiйснюється окреме планування 
науково-методичного забезпечення.   
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