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ВСТУП 

 

Положення розповсюджується на діяльність науково-дослідних лабораторій 

і встановлює їх задачі, функції, взаємовідносини, структуру, права, обов’язки, 

відповідальність та порядок організації роботи. 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. Науково-дослідні лабораторії є структурними підрозділами навчально-

наукових інститутів Донецького національного університету економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Барановського (далі-Університет). 

1.2. Науково-дослідні лабораторії утворюються (ліквідуються) наказом 

ректора Університету за поданням Вченої ради інститутів. 

1.3 Науково-дослідні лабораторії у своїй діяльності керуються чинним 

законодавством України, наказами та дорученнями ректора, рішеннями Вченої 
ради та ректорату Університету, а також цим положенням. 

1.4. Основною метою діяльності науково-дослідних лабораторій є 
проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання 

науково-технічних послуг, виготовлення науково-технічної продукції на 
замовлення підприємств, організацій, установ, провадження інноваційної 
діяльності, а також забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців, у т.ч. 

фахівців вищої наукової кваліфікації. 
 

2. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ  
 

2.1. Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-

дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб суб’єктів господарської 
діяльності, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і 
навчальний процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи. 

2.2. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з 
договірних тематик. 

2.3. Виконання науково-дослідних робіт, направлених на забезпечення 

навчального процесу в Університеті. 
2.4. Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, 

пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у 

наукових виданнях та на офіційних сайтах. 

2.5. Пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи, інновацій в 

організації та проведенні навчально-виховного процесу інших вищих навчальних 

закладів. 

2.6. Забезпечення органічного поєднання навчального, методичного та 
наукового процесу.
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2.7. Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг 
кафедрам, структурним підрозділам Університету, іншим суб’єктам господарської 
діяльності України. 

2.8. Залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, 

слухачів, студентів Університету до виконання науково-дослідних робіт. 
2.9. Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком 

діяльності наукової лабораторії. 
2.10. Участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів. 

 

3. ФУНКЦІЇ  
 

3.1. Науково-дослідницька функція полягає в плануванні, організації,  
проведені наукових досліджень відповідно до затверджених  тем та програм 

роботи науково-дослідної лабораторії.  
3.2. Науково-методична функція полягає у впровадженні результатів 

наукових досліджень в навчальний процес. 
3.3. Інтеграційна функція полягає в організації наукової співпраці зі 

структурними підрозділами Університету, Радою молодих вчених Університету та 
зацікавленими  організаціями та підприємствами. 

3.4. Інформаційна функція полягає у висвітленні діяльності науково-

дослідної лабораторії, розповсюдження інформації щодо наукових досягнень.  

 

4. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

4.1. Науково-дослідна лабораторія не є юридичною особою і не має 
самостійного балансу. 

4.2. Фінансування діяльності науково-дослідних лабораторій та їх 

матеріально-технічне забезпечення здійснюється шляхом фінансування науково-

дослідних робіт (тем) із загального та спеціального фондів Держбюджету, а також 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

4.3. Науково-дослідній лабораторії надається (в межах затверджених 

планових витрат) оперативна самостійність у комплектуванні та придбанні 
устаткування.  

4.4. Відповідальність за приймання, використання, зберігання та видачу 

матеріальних цінностей покладається на матеріально відповідальних осіб 

науково-дослідних лабораторій, що призначаються наказом ректора. 
4.5. Усі бухгалтерські операції та бухгалтерській облік здійснюються через 

бухгалтерію університету.  
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Ф 01.01 – 01 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

Прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата 
видачі 

П.І.Б. отримувача Підпис отримувача Примітки 

      

      

      

      

      

      

Ф 01.01 – 02 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№  
Прізвищеім'я по-

батькові 
Підписознайомленої 

особи 

Дата 
ознайомлення 

Примітки 
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Ф 01.01 – 03 

 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

 

Зміни 

№ 

№ листа (сторінки) 

Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесеннязміни

Дата 
введення 

зміни 

зміненого заміненого нового анульованого    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Ф 01.01 – 04 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

№  
Прізвищеім'я по-

батькові 
Підписознайомленої 

особи 
Дата ревізії Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


