
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про наукову лабораторію з проблем превентивної діяльності  

та запобігання корупції навчально-наукового інституту № 3  

Національної академії внутрішніх справ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це положення визначає порядок та умови діяльності наукової 

лабораторії, яка є структурним підрозділом навчально-наукового інституту № 3 

(далі – інституту) Національної академії внутрішніх справ (далі – НАВС). 

1.2. Діяльність наукової лабораторії здійснюється відповідно до 

законодавства України, Статуту й локальних правових актів НАВС. 

1.3. Загальною метою діяльності наукової лабораторії є проведення 

наукових досліджень актуальних проблем з питань превентивної діяльності, 

забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, охорони прав і 

свобод людини, а також реалізації антикорупційних заходів, пов’язаних з 

удосконаленням системи освіти, підвищенням ефективності навчального 

процесу та якості підготовки фахівців. 

1.4. Діяльність наукової лабораторії передбачає співпрацю із 

структурними підрозділами НАВС, апаратом Міністерства внутрішніх справ 

України (далі – МВС) та органами, закладами, установами і підприємствами, що 

належать до його сфери управління, центральними органами виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра внутрішніх справ України, закладами вищої освіти та науково-

дослідними установами, підприємствами, установами й організаціями, 

громадськими об’єднаннями, діяльність яких стосується проблематики 

наукової лабораторії. 

1.5. Положення розроблено на основі Типового положення та Типових 

посадових інструкцій працівників наукової лабораторії Національної академії 

внутрішніх справ, затверджених наказом НАВС «Про затвердження Типового 

положення про наукову (науково-дослідну) лабораторію Національної академії 

внутрішніх справ» від 10.12.2018 р. № 1690. 

1.6. Положенням  визначаються організаційно-правовий статус, конкретні 

завдання та обов’язки, права, повноваження, відповідальність, знання та 

кваліфікація працівників наукової лабораторії, необхідні для забезпечення 

ефективної роботи.  

 

2. Основні завдання та функції 

2.1. Основними завданнями в діяльності наукової лабораторії є: 

2.1.1. Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-

дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб МВС, опублікування 
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їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, 

забезпечення патентно-ліцензійної роботи. 

2.1.2. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень 

з договірних тематик. 

2.1.3. Виконання науково-дослідних робіт, спрямованих на забезпечення 

освітнього процесу в НАВС. 

2.1.4. Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

шляхом співробітництва з іншими закладами вищої освіти та науково-

дослідними установами, підприємствами, установами й організаціями,  

центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 

України, іншими органами державного і місцевого самоврядування та 

громадськими об’єднаннями. 

2.1.5. Залучення докторантів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів і 

студентів (далі – здобувачі освіти) до науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт. 

2.1.6. Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл. 

2.1.7. Забезпечення авторського супроводження виконаних науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт. 

2.1.8. Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, 

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

інших наукових та освітніх заходах, у наукових виданнях та на офіційних 

сайтах. 

2.1.9. Пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи в МВС, 

центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 

України, інновацій в організації службової діяльності та освітнього процесу 

закладів вищої освіти. 

2.1.10. Організація просвітницької діяльності за напрямами роботи 

лабораторії у формі проведення науково-практичних семінарів, круглих столів, 

конференцій та інших науково-просвітницьких заходів. 

2.1.11. Забезпечення органічного поєднання у освітньому процесі 

методичної роботи, наукової та інноваційної діяльності. 

2.2. Основними функціями в діяльності наукової лабораторії є: 

2.2.1. Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів 

послуг кафедрам й іншим структурним підрозділам НАВС, МВС та 

центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 

України. 

2.2.2. Самостійне виконання планових науково-дослідних робіт за 

замовленням МВС. 

2.2.3. Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямом 

діяльності наукової лабораторії. 

2.2.4. Підготовка науково-практичних матеріалів з актуальних питань 

забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, а також 

охорони прав і свобод людини. 

2.2.5. Розробка навчальних посібників, інноваційних технологій, 

наукових проектів, заснованих на експериментальному та науковому підході. 
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2.2.6. Отримання дозвільних документів для проведення певних видів 

діяльності. 

2.2.7. Вивчення та розповсюдження передового, зокрема зарубіжного, 

досвіду організації освітнього процесу. 

2.2.8. Сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти та 

участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів.  

 

3. Організаційна структура та персонал  
3.1. Структура наукової лабораторії та її штатна чисельність 

визначаються з урахуванням характеру та обсягу робіт, а також з 

функціональних завдань, що покладаються на неї та затверджуються ректором 

НАВС. 

3.2. Науково-дослідні, дослідно-конструкторські та інші види робіт у 

науковій лабораторії виконуються штатними працівниками, посадові обов’язки, 

права та відповідальність яких установлюються посадовими інструкціями. 

3.3. Призначення та звільнення працівників наукової лабораторії 

здійснюється відповідно до порядку, установленого законодавством України та 

розпорядчими документами НАВС. 

3.4. Працівники наукової лабораторії є працівниками НАВС, на яких 

розповсюджуються норми, установлені Кодексом законів про працю України, 

Колективним договором НАВС, Правилами внутрішнього розпорядку НАВС. 

3.5. Працівники наукової лабораторії мають право брати участь у всіх 

формах самоврядування, установлених Статутом НАВС. 

3.6. Для розробки проблематики наукової лабораторії можуть залучатися 

наукові, науково-педагогічній й інші працівники НАВС, здобувачі освіти 

НАВС, а також працівники апарату МВС, органів, закладів, установ і 

підприємств, що належать до сфери його управління, центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. 

3.7. Керівництво науковою лабораторію здійснює завідувач, який 

призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора НАВС за 

поданням директора інституту, погодженим з начальником відділу організації 

наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності НАВС та 

проректором НАВС за напрямом роботи.  

 

4. Організація роботи 

4.1. Діяльність наукової лабораторії спрямовується проректором НАВС за 

напрямом через директора інституту та начальника відділу організації наукової 

діяльності та захисту прав інтелектуальної власності НАВС. 

4.2. Свою роботу наукова лабораторія організовує на підставі річних 

планів основних заходів НАВС, планів науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт НАВС та інституту, вимог нормативно-правових актів 

з питань організації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у 

системі МВС України, а також цього положення. 

4.3. Зміст діяльності наукової лабораторії визначається річним планом 

роботи, який розробляється завідувачем наукової лабораторії, погоджується 

директором інституту та начальником відділу організації наукової діяльності та 
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захисту прав інтелектуальної власності НАВС і затверджується проректором 

НАВС за напрямом роботи. 

4.4. План роботи наукової лабораторії складається завідувачем наукової 

лабораторії, розглядається на засіданні наукової лабораторії і подається на 

погодження та затвердження в установленому порядку. 

4.5. За темами досліджень можуть створюватися авторські колективи, що 

працюють за спеціально розробленими програмами та календарними планами-

графіками. Керівники авторських колективів затверджуються проректором 

НАВС за напрямом роботи на підставі подання завідувача наукової лабораторії. 

4.6. За результатами діяльності наукова лабораторія подає щоквартально 

до відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної 

власності НАВС текстовий звіт та його електронну версію, інші матеріали щодо 

результатів роботи за звітний період. 

4.7. Заслуховування працівників наукової лабораторії про результати 

виконаної роботи здійснюється щомісячно за участі проректора НАВС за 

напрямом. 

4.8. У науковій лабораторії розробляються, ведуться і зберігаються 

документи, відповідно до номенклатури нетаємних справ. 

 

5. Майно і кошти 

5.1. Організація роботи із забезпечення матеріально-технічними 

цінностями для виконання науковою лабораторією покладених завдань і 

функцій здійснюється Академією та інститутом.  

5.2. Матеріальна відповідальність за передані до підрозділу цінності 

покладається на завідувача наукової лабораторії, з яким укладається договір 

про матеріальну відповідальність. 
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ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ 

працівників наукової  лабораторії з проблем превентивної діяльності  

та запобігання корупції навчально-наукового інституту № 3  

Національної академії внутрішніх справ 

 

Завідувач наукової лабораторії 
 

1. Загальні положення 

1.1. Посада завідувача наукової лабораторії відноситься до категорії 

посад наукових працівників. 

1.2. Завідувач наукової лабораторії безпосередньо підпорядкований 

директору навчально-наукового інституту № 3 (далі – інституту), а з питань 

організації виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт – 

начальникові відділу організації наукової діяльності та захисту прав 

інтелектуальної власності. 

1.3. Основним завданням завідувача наукової лабораторії є організація 

проведення фундаментальних досліджень за профілем її діяльності. 

1.4. Завідувач наукової лабораторії призначається на посаду та 

звільняється з посади наказом ректора НАВС за поданням директора інституту, 

узгодженим з відділом організації наукової діяльності та захисту прав 

інтелектуальної власності та проректором НАВС за напрямом. 

  

2. Кваліфікаційні вимоги та необхідний рівень знань 

2.1. На посаду завідувача наукової лабораторії призначається 

співробітник, який: має науковий ступінь та вчене звання, а також досвід 

роботи на посадах науково-педагогічних (наукових) працівників не менш ніж 

10 років, знає сучасні форми та методи організації освітньої, наукової та 

науково-дослідної роботи. 

2.2. Завідувач наукової лабораторії повинен знати: 

– закони України й інші нормативно-правові акти, державні стандарти, 

технічні умови й інструкції та інші нормативно-технічні документи, що 

регулюють наукову діяльність; 

– методичні, нормативні та інші керівні матеріали і документи, що 

стосуються роботи наукової лабораторії; 

– наукові проблеми відповідної галузі знань, науки і техніки; 

– перспективи технічного розвитку наукової лабораторії; 

– науково-технічну інформацію з відповідної галузі науки; 

– сучасні методи і засоби планування робіт, організації і виконання 

науково-дослідних робіт наукової лабораторії та реалізації їх результатів; 

– порядок виконання НД та ДКР та розроблення необхідної науково-

технічної документації; 

– системи керування науковими дослідженнями і розробками; 

– форми оцінки діяльності і оплати праці працівників, форм їх 

матеріального заохочення, діючі положення щодо підготовки і атестації кадрів; 

– правила та норми охорони праці, техніки безпеки, санітарного стану та 

протипожежного захисту. 
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3. Посадові обов’язки 

3.1. Завідувач наукової лабораторії: 

– здійснює поточне керівництво діяльністю наукової лабораторії та 

забезпечує здійснення нею своїх повноважень; 

– забезпечує взаємодію із структурними підрозділами НАВС, апаратом 

МВС та органами, закладами, установами і підприємствами, що належать до 

сфери його управління, центральними органами виконавчої влади, діяльність 

яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра внутрішніх справ України; 

– забезпечує розроблення та подання для затвердження керівництвом 

НАВС перспективного і поточних планів роботи наукової лабораторії, здійснює 

контроль за їх виконанням, заслуховує звіти підпорядкованих працівників про 

хід виконання цих планів; 

– забезпечує в межах своїх повноважень добір та розстановку кадрів, 

навчання, професійну підготовку працівників наукової лабораторії та їх 

стажування; 

– забезпечує захист державної та службової таємниці за напрямами 

діяльності наукової лабораторії відповідно до законодавства України; 

– забезпечує авторське супроводження науковою лабораторією  

виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; 

– організовує роботу з отримання науковою лабораторією ліцензій та 

інших дозвільних документів на виконання визначених напрямів діяльності; 

– організовує патентно-ліцензійну роботу наукової лабораторії; 

– організовує щоквартальне узагальнення, аналіз та оцінку ефективності 

діяльності наукової лабораторії, з питань, віднесених до її компетенції, за 

результатами чого розробляє та вносить на розгляд керівництва НАВС проекти 

управлінських рішень, спрямованих на вдосконалення її діяльності; 

– відповідає за стан службової та трудової дисципліни, морально-

психологічного клімату в науковій лабораторії; 

– подає, за погодженням з керівництвом інституту та відділу організації 

науково-дослідної роботи, пропозиції щодо заохочення працівників наукової 

лабораторії та накладання дисциплінарних стягнень; 

– організовує роботу з документами та здійснює контроль за 

діловодством в науковій лабораторії згідно із законодавством України; 

– за дорученням керівництва НАВС представляє наукову лабораторію у 

відносинах з органами законодавчої, виконавчої, судової влади, 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, 

фізичними та юридичними особами; 

– забезпечує організацію та проведення конференцій, семінарів, виставок 

з наукової тематики наукової лабораторії; 

– забезпечує дотримання вимог антикорупційного законодавства; 

– забезпечує дотримання норм та правил академічної доброчесності; 

– здійснює інші повноваження, які передбачені положенням про наукову 

лабораторію або делеговані керівництвом НАВС. 

3.2. Посадові обов’язки завідувача наукової лабораторії, залежно від 

профілю діяльності наукової лабораторії, можуть передбачати роботу 

з нормативними документами та спеціальною літературою з обмежувальними 

грифами, що перераховані в статтях «Зводу відомостей, що становлять 
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державну таємницю», затверджених наказом Служби безпеки України від 

12 серпня 2005 року № 440 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

17 серпня 2005 року за № 902/11182 (із змінами). 

 

4. Права 

4.1. Завідувач наукової лабораторії має право: 

– мати належні умови праці, відпочинку, медичне обслуговування; 

– бути захищеним від посягань на його правові, соціальні та професійні 

гарантії, відповідно до чинного законодавства та нормативних актів; 

– на встановлення надбавок до посадового окладу та преміювання, 

відповідно до чинного законодавства; 

– займатися науково-педагогічною діяльністю; 

– звертатися до керівництва інституту та НАВС, їх структурних 

підрозділів з метою отримання інформації, необхідної для виконання основних 

функцій і завдань наукової лабораторії; 

– вносити пропозиції до планів науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт інституту та НАВС, а також щодо вдосконалення 

наукової роботи; 

– вносити в установленому порядку керівництву інституту та НАВС 

пропозиції щодо призначення, переміщення та звільнення з посади працівників 

наукової лабораторії, а також присвоєння вчених звань, заохочення чи 

накладення дисциплінарного стягнення; 

– користуватися всіма об’єктами матеріально-технічної бази, звітними та 

іншими матеріалами інституту та НАВС, необхідними для роботи; послугами 

технічних, навчально-допоміжних служб, наявними можливостями для 

відпочинку та дозвілля. 

 

5. Відповідальність 

5.1. Завідувач наукової лабораторії несе відповідальність за: 

– неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків; 

– своєчасне виконання планових робіт наукової лабораторії; 

– результативність та науковий рівень науково-дослідних робіт, що 

виконуються науковою лабораторією; 

– стан інноваційної та раціоналізаторської діяльності у науковій 

лабораторії; 

– безпеку  праці та побуту підлеглих, а також спричинені матеріальні 

втрати, що встановленні результатами службового розслідування. 

5.2. Завідувач наукової лабораторії щорічно звітує про роботу наукової 

лабораторії на ректораті, а також не менше ніж один раз на п’ять років – на 

Вченій раді НАВС. 
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Провідний науковий співробітник  

 

1. Загальні положення 

1.1. Провідний науковий співробітник безпосередньо підпорядкований 

завідувачу наукової лабораторії. 

1.2. Основним завданням провідного наукового співробітника є 

організація проведення та безпосереднє здійснення найбільш складних НД та 

ДКР за профілем діяльності наукової лабораторії, оформлення відповідних 

техніко-юридичних документів з певного напряму діяльності. 

1.3. Провідний науковий співробітник призначається на посаду і 

звільняється з посади наказом ректора НАВС за поданням завідувача наукової 

лабораторії за погодженням з керівництвом інституту НАВС. 

 

2. Кваліфікаційні вимоги та необхідний рівень знань 

2.1. На посаду провідного наукового співробітника призначається 

співробітник, який має: науковий ступінь доктора наук або доктора філософії; 

вчене звання старшого дослідника або доцента; стаж наукової роботи не менш 

як 10 років і не менш як рік після присудження наукового ступеня доктора наук 

або 3 років після присудження наукового ступеня доктора філософії; не менше 

10 публікацій у фахових наукових виданнях, опублікованих після захисту 

дисертації. 

2.2. Провідний науковий співробітник повинен знати: 

– закони України й інші нормативно-правові акти, державні стандарти, 

технічні умови й інструкції та інші нормативно-технічні документи, що 

регулюють наукову діяльність; 

– методичні, нормативні та інші керівні матеріали та документи, що 

стосуються роботи наукової лабораторії; 

– наукові проблеми відповідної галузі знань, науки і техніки; 

– перспективи технічного розвитку наукової лабораторії; 

– науково-технічну інформацію з відповідної галузі науки; 

– сучасні методи та засоби планування робіт організації і виконання 

науково-дослідних робіт наукової лабораторії та реалізації їх результатів; 

– порядок виконання НД та ДКР та розроблення необхідної науково-

технічної документації; 

– правила та норми охорони праці, техніки безпеки, санітарного стану та 

протипожежного захисту. 

 

3. Посадові обов’язки 

3.1. Провідний науковий співробітник: 

– здійснює наукове керівництво проведення досліджень за окремими 

проблемами (темами, завданнями), згідно з пріоритетними напрямами розвитку 

відомчої науки та замовленнями практичних підрозділів, керує групою задіяних 

фахівців або є відповідальним виконавцем окремих завдань; 

– розробляє технічні вимоги й технічні завдання на науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські роботи; 

– бере участь у підготовці наукових статей, наукових публікацій, інших 

матеріалів у наукових вісниках, журналах, засобах масової інформації тощо; 
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– бере участь у впровадженні в нормотворчу та практичну діяльність, 

освітній процес результатів дослідження; 

– бере участь в авторському супроводженні виконаних науково-дослідних 

та дослідно-конструкторських робіт; 

– бере участь у проведенні конференцій, семінарів, виставок з наукової 

тематики наукової лабораторії; 

– бере участь у формуванні перспективних та поточних планів наукової 

лабораторії, координує роботу виконавців теми; 

– бере участь у діяльності юридичної клініки «De Jure» інституту; 

– здійснює інформаційний пошук, аналіз та систематизацію науково-

технічної інформації, що стосується сучасних вітчизняних та закордонних 

досягнень за темами досліджень наукової лабораторії; 

– забезпечує виконання НД та ДКР за темами досліджень наукової 

лабораторії. Як провідний науковий співробітник, несе персональну 

відповідальність за стан, достовірність і точність одержаних результатів, за 

правильне оформлення заключних звітів за НД та ДКР та іншої нормативно-

технічної документації; 

– організовує підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів і 

підвищення їх кваліфікації; 

– за профілем діяльності лабораторії здійснює співпрацю з практичними 

підрозділами МВС та НП України, кафедрами НАВС, вітчизняними та 

зарубіжними науковими установами й виробничими підприємствами; 

– дотримується вимог режиму таємності; 

– дотримується службової дисципліни, правил та норм охорони праці, 

техніки безпеки, протипожежного та санітарного стану, транспортної 

дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. 

3.2. Посадові обов’язки провідного наукового співробітника, залежно від 

профілю діяльності наукової лабораторії, можуть передбачати роботу з 

нормативними документами та спеціальною літературою з обмежувальними 

грифами, що перераховані в статтях «Зводу відомостей, що становлять 

державну таємницю», затверджених наказом Служби безпеки України від 

12 серпня 2005 року № 440 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

17 серпня 2005 року за № 902/11182 (із змінами). 

 

4. Права 

4.1. Провідний науковий співробітник має право:  

– мати належні умови праці, відпочинку, медичне обслуговування;  

– бути захищеним від посягань на його правові, соціальні та професійні 

гарантії, відповідно до чинного законодавства та нормативних актів;  

– на встановлення надбавок до посадового окладу та преміювання, 

відповідно до чинного законодавства; 

– вносити пропозиції завідувачу наукової лабораторії до планів роботи 

наукової лабораторії, а також щодо вдосконалення наукової роботи; 

– брати участь у розгляді та обговоренні проекту плану робіт наукової 

лабораторії та шляхів його виконання; 

– брати участь у підведенні підсумків роботи наукової лабораторії; 

– займатися науково-педагогічною діяльністю; 
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– на користування всіма об’єктами матеріально-технічної бази, звітними 

та іншими матеріалами наукової лабораторії, інституту, НАВС, необхідними 

для роботи; послугами технічних, навчально-допоміжних служб, наявними 

можливостями для відпочинку та дозвілля. 

 

5. Відповідальність 

5.1. Провідний науковий співробітник несе відповідальність згідно 

чинного законодавства за:  

– неналежне виконання своїх посадових обов’язків; 

– порушення виконавчої та службової дисципліни; 

– порушення режиму секретності; 

– порушення правил внутрішнього розпорядку, протипожежного та 

санітарного стану, охорони праці; 

– порушення службової дисципліни і законності в підрозділі. 

 

 

 

Старший науковий співробітник 

 

1. Загальні положення 

1.1. Старший науковий співробітник безпосередньо підпорядкований 

завідувачу наукової лабораторії. 

1.2. Основним завданням старшого наукового співробітника є надання 

допомоги науковим та молодшим науковим співробітникам при дослідженні 

ними самостійних тем, а також розробок, що є частиною (розділом, етапом) 

теми, а також проведення наукових досліджень та розробок як виконавець 

складних та відповідальних НД та ДКР. 

1.3. Старший науковий співробітник призначається на посаду і 

звільняється з посади наказом ректора НАВС за поданням завідувача наукової 

лабораторії за погодженням з керівництвом інституту НАВС. 

 

2. Кваліфікаційні вимоги та необхідний рівень знань 

2.1. На посаду старшого наукового співробітника призначається 

співробітник, який має: науковий ступінь доктора філософії; стаж наукової 

роботи не менш як 3 роки; не менше 5 публікацій у фахових наукових виданнях 

за останні 5 років. Як виняток дозволяється призначати на посаду особу без 

наукового ступеня, яка має вищу освіту та стаж роботи в правоохоронних 

органах за профілем наукової лабораторії менше 10 років і наукові публікації 

(авторські свідоцтва, патенти). 

2.2. Старший науковий співробітник повинен знати: 

– закони України й інші нормативно-правові акти, державні стандарти, 

технічні умови й інструкції та інші нормативно-технічні документи, що 

регулюють наукову діяльність; 

– методичні, нормативні та інші керівні матеріали й документи, що 

стосуються роботи наукової лабораторії; 

– наукові проблеми відповідної галузі знань, науки і техніки; 

– перспективи технічного розвитку наукової лабораторії; 

– науково-технічну інформацію з відповідної галузі науки; 
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– сучасні методи і засоби планування робіт організації та виконання 

науково-дослідних робіт наукової лабораторії та реалізації їх результатів; 

– порядок виконання НД та ДКР та розроблення необхідної науково-

технічної документації; 

– правила та норми охорони праці, техніки безпеки, санітарного стану та 

протипожежного захисту. 

 

3. Посадові обов’язки 

3.1. Старший науковий співробітник наукової лабораторії: 

– надає допомогу науковим співробітникам при проведенні досліджень за 

окремими темами НД та ДКР; 

– проводить наукові дослідження як виконавець складних та 

відповідальних НД та ДКР; 

– розробляє плани та методичні програми проведення дослідження та 

розробок; 

– здійснює інформаційний пошук, аналіз та систематизацію науково-

технічної інформації, що стосується сучасних вітчизняних та закордонних 

досягнень за темами досліджень наукової лабораторії, проводить аналіз та 

теоретичне обґрунтування наукових даних, результатів дослідження; 

– бере участь у проведенні НД та ДКР за закріпленою тематикою та 

інших роботах, що виконуються у науковій лабораторії; 

– розробляє технічні вимоги та технічні завдання на науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські роботи; 

– розробляє програми та методики апробації нових наукових досягнень за 

напрямом діяльності; 

– здійснює роботу з розроблення нових методів досліджень і 

випробовувань при виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт; 

– бере участь у підготовці наукових статей, наукових публікацій, інших 

матеріалів у наукових вісниках, журналах, засобах масової інформації тощо; 

– бере участь у впровадженні у нормотворчу та практичну діяльність, 

освітній процес результатів дослідження;  

– бере участь в авторському супроводженні виконаних науково-дослідних 

та дослідно-конструкторських робіт; 

– бере участь у проведенні конференцій, семінарів, виставок з наукової 

тематики наукової лабораторії;  

– розробляє науково-технічні рішення НД та ДКР, вибирає необхідні 

методи та засоби їх дослідження; 

– бере участь у формуванні перспективних та поточних планів наукової 

лабораторії, координує роботу виконавців теми; 

– бере участь у підготовці аналітичних звітів та інформаційних 

повідомлень, прогнозуванні розвитку сучасних методик боротьби зі 

злочинністю для потреб МВС та НП України; 

– бере участь у діяльності юридичної клініки «De Jure» інституту; 

– забезпечує виконання НД та ДКР відповідно до чинних методик за 

темами досліджень наукової лабораторії; 
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– узагальнює одержані результати, проводить їх науково-технічну 

експертизу й експериментальну перевірку; 

– організовує підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів і 

підвищення їх кваліфікації; 

– за профілем діяльності лабораторії здійснює співпрацю з практичними 

підрозділами МВС та НП України, кафедрами НАВС, вітчизняними науковими 

установами та виробничими підприємствами; 

– дотримується вимог режиму таємності; 

– дотримується службової дисципліни, правил та норм охорони праці, 

техніки безпеки, протипожежного та санітарного стану, транспортної 

дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. 

3.2. Посадові обов’язки старшого наукового співробітника наукової 

лабораторії, залежно від профілю діяльності наукової лабораторії, можуть 

передбачати роботу з нормативними документами та спеціальною літературою 

з обмежувальними грифами, що перераховані в статтях «Зводу відомостей, що 

становлять державну таємницю», затверджених наказом Служби безпеки 

України від 12 серпня 2005 року № 440 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182. 

 

4. Права 

4.1. Старший науковий співробітник має право: 

– мати належні умови праці, відпочинку, медичне обслуговування; 

– бути захищеним від посягань на його правові, соціальні та професійні 

гарантії, відповідно до чинного законодавства та нормативних актів; 

– на встановлення надбавок до посадового окладу та преміювання, 

відповідно до чинного законодавства; 

– вносити пропозиції завідувачу наукової лабораторії до планів роботи 

наукової лабораторії, а також щодо вдосконалення наукової роботи; 

– брати участь у розгляді та обговоренні проекту плану робіт наукової 

лабораторії та шляхів його виконання;  

– брати участь у підведенні підсумків роботи наукової лабораторії; 

– займатися науково-педагогічною діяльністю;  

– на користування всіма об’єктами матеріально-технічної бази, звітними 

та іншими матеріалами наукової лабораторії, інституту, НАВС, необхідними 

для роботи; послугами технічних, навчально-допоміжних служб, наявними 

можливостями для відпочинку та дозвілля. 

 

5. Відповідальність 

5.1. Старший науковий співробітник несе відповідальність згідно чинного 

законодавства за: 

– неналежне виконання своїх посадових обов’язків; 

– порушення виконавчої та службової дисципліни; 

– порушення режиму секретності; 

– порушення правил внутрішнього розпорядку, протипожежного та 

санітарного стану, охорони праці; 

– порушення службової дисципліни і законності в підрозділі. 
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Науковий співробітник 

 

1. Загальні положення 

1.1. Науковий співробітник безпосередньо підпорядкований  завідувачу 

наукової лабораторії. 

1.2. Основним завданням наукового співробітника є здійснення наукових 

досліджень за окремими розділами (етапами, завданнями) теми як 

відповідального виконавця або спільне з науковим керівником здійснення 

складних наукових досліджень.  

1.3. Науковий співробітник призначається на посаду і звільняється з 

посади наказом ректора НАВС за поданням завідувача наукової лабораторії за 

погодженням з керівництвом інституту НАВС. 

 

2. Кваліфікаційні вимоги та необхідний рівень знань 

2.1. На посаду наукового співробітника призначається співробітник, який 

має: науковий ступінь доктор філософії або завершення навчання в ад’юнктурі 

(магістратурі); не менше 5 публікацій у фахових наукових виданнях. Як 

виняток дозволяється призначати на посаду особу без наукового ступеня, яка 

має вищу освіту та стаж роботи в правоохоронних органах за профілем 

наукової лабораторії не менше 5 років і наукові публікації (авторські свідоцтва, 

патенти). 

2.2. Науковий співробітник повинен знати: 

– закони України й інші нормативно-правові акти, державні стандарти, 

технічні умови й інструкції та інші нормативно-технічні документи, що 

регулюють наукову діяльність; 

– методичні, нормативні та інші керівні матеріали й документи, що 

стосуються роботи наукової лабораторії; 

– наукові проблеми відповідної галузі знань, науки і техніки; 

– перспективи технічного розвитку наукової лабораторії; 

– науково-технічну інформацію з відповідної галузі науки; 

– сучасні методи і засоби планування робіт організації та виконання 

науково-дослідних робіт наукової лабораторії та реалізації їх результатів; 

– порядок виконання НД та ДКР та розроблення необхідної науково-

технічної документації; 

– правила та норми охорони праці, техніки безпеки, санітарного стану та 

протипожежного захисту. 

 

3. Посадові обов’язки 

3.1. Науковий співробітник наукової лабораторії: 

– спільно з науковим керівником здійснює наукові дослідження за 

окремими розділами (етапами, завданнями) теми як відповідальний виконавець; 

– проводить наукові дослідження та розробки як виконавець науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт; 

– розробляє плани та методичні програми проведення дослідження та 

розробок; 

– перевіряє правильність результатів, отриманих працівниками, які 

працюють під його керівництвом; 



 14 

– бере участь у проведенні НД та ДКР за закріпленою тематикою та 

інших роботах, що виконуються у науковій лабораторії; 

– розробляє технічні вимоги та технічні завдання на науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські роботи; 

– розробляє програми та методики апробації нових наукових досягнень за 

напрямом діяльності; 

– здійснює роботу з розроблення нових методів досліджень і 

випробовувань при виконанні НД та ДКР; 

– складає звітність за темами дослідження чи їх розділами; 

– бере участь у підготовці аналітичних звітів та інформаційних 

повідомлень, прогнозуванні розвитку сучасних методик боротьби зі 

злочинністю для потреб МВС та НП України; 

– бере участь у підготовці наукових статей, наукових публікацій, інших 

матеріалів у наукових вісниках, журналах, засобах масової інформації тощо; 

– бере участь у впровадженні у нормотворчу та практичну діяльність, 

освітній процес результатів дослідження; 

– бере участь в авторському супроводженні виконаних науково-дослідних 

та дослідно-конструкторських робіт; 

– бере участь у проведенні конференцій, семінарів, виставок з наукової 

тематики наукової лабораторії; 

– бере участь у підготовці аналітичних звітів та інформаційних 

повідомлень, прогнозуванні розвитку сучасних методик боротьби зі 

злочинністю для потреб МВС та НП України; 

– бере участь у формуванні поточних планів наукової лабораторії; 

– бере участь у діяльності юридичної клініки «De Jure» інституту; 

– здійснює інформаційний пошук, аналіз та систематизацію науково-

технічної інформації, що стосується сучасних вітчизняних та закордонних 

досягнень за темами досліджень наукової лабораторії; 

– забезпечує виконання НД та ДКР, відповідно до чинних методик за 

темами досліджень наукової лабораторії; 

– узагальнює одержані результати, проводить їх науково-технічну 

експертизу й експериментальну перевірку; 

– організовує підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів і 

підвищення їх кваліфікації; 

– за профілем діяльності лабораторії здійснює співпрацю з практичними 

підрозділами МВС та НП України, кафедрами НАВС, вітчизняними науковими 

установами та виробничими підприємствами; 

– дотримується вимог режиму таємності; 

– дотримується службової дисципліни, правил та норм охорони праці, 

техніки безпеки, протипожежного та санітарного стану, транспортної 

дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. 

3.2. Посадові обов’язки старшого наукового співробітника наукової 

лабораторії, залежно від профілю діяльності наукової лабораторії, можуть 

передбачати роботу з нормативними документами та спеціальною літературою 

з обмежувальними грифами, що перераховані в статтях «Зводу відомостей, що 

становлять державну таємницю», затверджених наказом Служби безпеки 

України від 12 серпня 2005 року № 440 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182. 
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4. Права 

4.1. Науковий співробітник має право: 
– мати належні умови праці, відпочинку, медичне обслуговування; 
– бути захищеним від посягань на його правові, соціальні та професійні 

гарантії, відповідно до чинного законодавства та нормативних актів; 
– на встановлення надбавок до посадового окладу та преміювання, 

відповідно до чинного законодавства; 
– вносити пропозиції завідувачу наукової лабораторії до планів роботи 

наукової лабораторії, а також щодо вдосконалення наукової роботи; 
– брати участь у розгляді та обговоренні проекту плану робіт наукової 

лабораторії та шляхів його виконання; 
– брати участь у підведенні підсумків роботи наукової лабораторії; 
– займатися науково-педагогічною діяльністю; 
– на користування всіма об’єктами матеріально-технічної бази, звітними 

та іншими матеріалами наукової лабораторії, інституту, НАВС, необхідними 
для роботи; послугами технічних, навчально-допоміжних служб, наявними 
можливостями для відпочинку та дозвілля. 

 
5. Відповідальність 

5.1. Науковий співробітник несе відповідальність згідно чинного 
законодавства за: 

– неналежне виконання своїх посадових обов’язків; 
– порушення виконавчої та службової дисципліни; 
– порушення режиму секретності; 
– порушення правил внутрішнього розпорядку, протипожежного та 

санітарного стану, охорони праці; 
– порушення службової дисципліни і законності в підрозділі. 
 

Старший науковий співробітник наукової 
лабораторії з проблем превентивної 
діяльності та запобігання корупції  
навчально-наукового інституту №3 
Національної академії внутрішніх справ 
підполковник поліції 
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