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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  / / -  З

м. Одеса «/£?» 2015 року

Про організацію роботи над проектами 
наукових досліджень у  2015 році

З метою підвищення вимог' до результатів та практичної цінності виконання 
наукових досліджень і розробок, які фінансуються за рахунок Державного 
бюджету України (далі -  НДР), належного їх впровадження, своєчасного 
підведення підсумків наукової діяльності Національного університету «Одеська 
юридична академія» (далі -  Університету) у межах НДР, враховуючи зауваження 
Міністерства освіти і науки України, висловлені за результатами розгляду звітів 
13113 та НУ про наукову діяльність за 2014 рік, зважаючи на необхідність 
підвищення ефективності використання бюджетних коштів та встановлення 
соціального та наукового ефекту і значення розробок вчених Університету -

J. Керівникам та відповідальним виконавцям НДР:
проф. Вишнякову O.K. та проф. Харитонову О.Є. (НДР «Правова адаптація 

до умов внутрішнього ринку ЄС в аспекті імплементації Угоди про асоціацію СС 
-  Україна» (Д РІ10115U002491 ));

проф. Голубєвій Н.Ю. (НДР «Цивільне судочинство у світлі судової 
реформи в Україні» (ДРН 0115U002492));

проф. Долежану В. В. (НДР «Проблеми вдосконалення судоустрою, 
організації діяльності прокуратури, інших правоохоронних органів, адвокатури» 
(ДРН 0115U002497));

проф. Кібік О.М. та проф. Подцерковному О.П. (НДР «Організаційно- 
правовий механізм реалізації експортного потенціалу України на інноваційних 
засадах» ( ДРН 0115U002496»;

проф. Оборотову Ю.М. (НДР «Міська правова система: загальнотеоретичні, 
інтегративні га нормативні засади» (ДРН 0114U 001362));

гіроф. Ті иценку В.В. (НДР «Комплексне дослідження забезпечення 
ефективності досудового провадження» (ДРН 0115U002495)), -

проф. Тулякову В.О. (НДР «Теорія кримінальної законотворчості: 
концептуальні основи» (ДРН 0115U002494) та НДР «Нормативні та прикладні

І.



засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів 
кримінально-правового впливу» (ДРН 0114U 001361));

проф. Харитоновій О.І. (НДР «Захист прав інтелектуальної власності в 
мережі Інтернет: теоретичні та практичні аспекти» (ДРН 0115U002493));

проф. Чанишевій Г.І. (НДР «Проблеми забезпечення прав людини у сфері 
праці та соціального захисту в умовах ринкової економіки» (ДРН 0115U002490));

1.1. При здійсненні керівництва НДР брати до уваги положення запиту на 
виконання НДР, що надавався Міністерству освіти і науки України для участі у 
щорічному конкурсному відборі проектів НДР, і виходити з реальних потреб 
національної економіки та розвитку суспільства, спрямовувати колектив 
науковців на створення такої наукоємної продукції, яка готова до впровадження 
у навчальний процес та виробництво.

1.2. Скласти план публікацій, наукових заходів та відряджень у межах НДР 
із зазначенням того, які із них потребують фінансування і у якому об'ємі, та до 
30.04.2015 року надати зазначений план до науково-дослідної частини. При 
необхідності фінансування конкретної публікації чи відрядження у межах НДР 
завчасно подавати до науково-дослідної частини відповідний мотивований 
рапорт. При необхідності проведення конкретного наукового заходу у межах 
НДР завчасно подавати до науково-дослідної частини відповідний мотивований 
рапорт з переліком необхідних предметів, матеріалів, обладнання та послуг, що 
необхідні для належного проведення заходу, а також спільно із начальником 
науково-дослідної частини доц. Михайленком Д.Г. готувати проект відповідного 
наказу.

1.3. Підводити підсумки наукової діяльності дослідників з виконання НДР 
за кожен квартал 2015 року окремо та до двадцятого числа останнього місяця 
звітного кварталу (червень, вересень, грудень) надавати до науково-дослідної 
частини у письмовій та електронній формах інформацію про отримані наукові 
результати у межах НДР, їх впровадження у навчальний процес та виробництво 
(правотворчу та правозастосовну діяльність тощо) із зазначенням наукового 
вкладу кожного конкретного виконавця роботи та переліку публікацій.

1.4. При підготовці зазначеної у п.1.3. інформації враховувати, що 
результатами НДР можуть бути положення, які характеризуються науковою 
новизною, а також наукоємна продукція у вигляді нових теорій чи методів, 
проектів нормативно-правових актів, наукових висновків, які здійснені на запити 
підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, нових 
спецкурсів для студентів тощо. При впроваджені зазначених результатів у 
навчальний процес та виробництво одержувати відповідні підтверджу вальні 
документи (акти впровадження, довідки про врахування проектів нормативно- 
правових актів чи наукових висновків тощо) від підприємств, установ чи 
організацій, де було здійснено таке впровадження. Взяти до уваги, що 
впровадження результатів НДР у навчальний процес також може 
підтверджуватися виданням підручників, навчальних /  навчально-методичних 
посібників та навчально-методичних вказівок. Також звернути увагу, що 
результати НДР повинні знаходити вираження в опублікованих наукових працях 
(монографії, наукові статті, тези наукових доповідей тощо).

1.5. Забезпечити моніторинг та облік стану використання суб'єктами 
владних повноважень законопроектів, проектів інших нормативно-правових



актів, наукових висновків, які підготовлені вченими у межах НДР. Зазначена у 
цьому пункті інформація буде частиною анотованого та заключного звіту про 
виконання НДР у формі відповідно до вимог чинного законодавства України зі 
стандартизації (ДСТУ 3008-95).

1.6. За результатами щомісячного аналізу ефективності роботи 
співробітників, які працюють у межах НДР, подавати (за наявності підстав) до 
двадцятого числа такого місяця до науково-дослідної частини мотивований 
рапорт з клопотанням про встановлення надбавки за складність та напруженість 
праці відповідним співробітникам з визначенням розміру надбавки у процентах 
до посадового окладу.

1.7. За результатами щоквартального аналізу ефективності роботи 
співробітників, які працюють у межах НДР, одночасно із зазначеною у п. 1.3. 
інформацією подавати (за наявності підстав) до науково-дослідної частини 
мотивований рапорт з клопотанням про преміювання визначених співробітників.

2. Заві/іувачам кафедр, на базі яких виконуються НДР, до двадцять п ’ятого 
числа останнього місяця звітного кварталу (червень, вересень, грудень) 
обговорювати на засіданнях (спільних засіданнях) кафедр досягнення НДР і 
результати їх впровадження та затверджувати узагальнюючі висновки щодо них.

3. Керівнику НДР, що завершується у 2015 році, -  проф. Тулякову В.О. 
(НДР «Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних 
проступків у кримінальному праві України» (ДРН 0112и 000690)) звернути увагу 
на необхідність до кінця 2015 року здійснити узагальнення проведеної наукової 
роботи за весь період виконання НДР з метою підготовки анотованого звіту та 
заключного звіту про виконання дослідження у формі відповідно до вимог 
чинного законодавства України зі стандартизації (ДСТУ 3008-95).

4. Начальнику науково-дослідної частини доц. Михайленку Д.Г. 
забезпечувати підготовку необхідних документів для здійснення фінансування 
публікацій, відряджень та витрат на предмети, матеріали, обладнання та послуги, 
що необхідні для належного проведення наукових заходів у межах НДР, 
проводити аналіз наданої керівниками та відповідальними виконавцями НДР 
інформації і при необхідності надати пропозиції шодо вжиття відповідних 
заходів з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 
виділених на виконання НДР.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. проректора з 
наукової роботи та міжнародних зв’язків, професора М. В. Афанасьєву.

І ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, 
РЕКТОР. ПРОФЕСОР

ЗГІДНО 
з ОРИГІНАЛОМ!


