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1. Загальні положення
1.1. Це положення регламентує діяльність науково-дослідної частини – науково-організаційної
структури, яка організовує та координує наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність
університету, згідно з розділом ХІ "Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у
вищих навчальних закладах" Закону України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 року
№1556-VII та з "Положенням про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності у НЛТУ України"
1.2. Науково-дослідна частина (НДЧ) – є структурним підрозділом університету, предметом
діяльності якого є створення і передача науково-технічної продукції. НДЧ не має
самостійного балансу і статусу юридичної особи, виконує обов’язки і користується правами і
пільгами, які розповсюджуються на держбюджеті установи.
1.3. У своїй діяльності НДЧ керується Законами України та нормативними документами з питань
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Відповідно до змін законодавства та
нормативних актів в дане положення можуть вноситись відповідні зміни. До науковотехнічної продукції відносяться науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектні,
технологічні роботи, послуги, дослідні зразки або дослідні партії виробів (продукції), які
виконані в університеті штатним персоналом НДЧ і сумісниками з числа професорськовикладацького, допоміжного персоналу та працівників сторонніх організацій, студентами,
аспірантами і докторантами університету.
1.4. Структура НДЧ затверджується ректором і може зазнавати змін в залежності від виробничої
необхідності.
1.5. Власником науково-технічної продукції є університет, який має право розпоряджатись
майновими правами інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності.
Результати робіт, що фінансуються за рахунок бюджету, передаються для використання з
додержанням правил, передбачених законодавством України щодо об’єктів прав
інтелектуальної власності.
1.6. НДЧ входить до складу єдиного навчально-науково-виробничого комплексу університету.
2. Основні завдання та функції
2.1. Основними завданнями НДЧ є:
- одержання конкурентоздатних наукових і науково-прикладних результатів;
- сприяння застосуванню нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки
фахівців з вищою освітою;
- сприяння формуванню сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити
розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.
- виконання фундаментальних і прикладних досліджень згідно з пріоритетними напрямами
розвитку науки і техніки України, розробка і створення принципово нової техніки, технологій
та матеріалів;
- виконання на замовлення галузей економіки робіт із створення науково-технічної продукції;
- організація впровадження результатів розробок університету у виробництво і навчальний
процес;
- ефективне використання наукового потенціалу університету для вирішення наукових і
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науково-технічних проблем розвитку лісового сектора економіки, інших галузей та
проведення робіт міжгалузевого характеру;
- здійснення кооперації з іншими ВНЗ, академічними та галузевими науковими організаціями з
метою спільного вирішення актуальних науково-технічних проблем;
- створення та ефективне використання дослідно-експериментальної бази університету на всіх
етапах циклу: дослідження - розробки - впровадження результатів у виробництво;
- проведення кон'юнктурних досліджень, здійснення маркетингового, інформаційного та
патентно-ліцензійного забезпечення наукової діяльності, стандартизації, сертифікації та
метрологічної повірки науково-технічної продукції у відповідності з встановленими
вимогами;
- сприяння організації інформаційно-рекламної та видавничої діяльності, пропаганда досягнень
вчених університету через засоби масової інформації, монографії, підручники, навчальні
посібники та наукові праці, виставки, ярмарки, аукціони тощо;
- участь у вирішенні питань соціального розвитку колективу;
- вихід на світовий ринок науково-технічної продукції, участь у виконанні міжнародних
науково-технічних програм, грантів різного рівня.
2.2. НДЧ здійснює свою діяльність у таких структурних підрозділах: кафедральних, галузевих та
міжвідомчих науково-дослідних лабораторіях, студентському проектно-конструкторському
бюро, тимчасових творчих колективах і групах, малих інноваційних підприємницьких
організаційних формах в інших організаційних підрозділах, які виконують роботи на основі
господарських договорів, договорів-підрядів, держбюджетного фінансування на конкурсних
засадах, грантів різного рівня та договорів на послуги згідно з чинним законодавством.
2.3. НДЧ має право розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на об'єкти
права інтелектуальної власності. Об'єкти права інтелектуальної власності оцінюються і
відображаються у бухгалтерському обліку в якості нематеріальних активів.
2.4. У відповідності з покладеними завданнями НДЧ виконує такі функції:
2.4.1. В сфері виконання досліджень і розробок:
- відповідно до основних напрямів наукової діяльності університету та профілю підготовки
фахівців розробляє тематичні плани науково-дослідних робіт.
- дає пропозиції щодо участі у конкурсах наукових колективів НДЧ на виконання
фундаментальних досліджень та наукових програм з вирішення актуальних науковотехнічних проблем розвитку економіки:
- організовує виконання досліджень і розробок на сучасному науково-технічному рівні,
забезпечує високоефективну комерційну діяльність з реалізації науково-технічної продукції;
- забезпечує відповідно до вимог замовників та органів державного управління належний
рівень якості науково-технічної продукції, своєчасне виконання робіт у відповідності із
затвердженими технічними завданнями, календарними планами і програмами;
- здійснює державну реєстрацію науково-дослідних робіт, що проводяться, забезпечує
своєчасність і достовірність звітності, яка подається в органи державної статистики;
- контролює виконання завдань науково-технічних програм, координаційних планів та
звітності з них у наукових колективах університету.
2.4.2. В сфері інформаційно-організаційного забезпечення досліджень і розробок:
- здійснює інформаційне обслуговування і рекламу результатів досліджень і розробок, що
виконані в університеті, бере участь у проведенні виставок, ярмарок, конференцій, семінарів;
- проводить патентно-ліцензійні дослідження та техніко-економічну оцінку науково-дослідних
робіт, забезпечує наукових працівників університету інформацією про найновіші досягнення
вітчизняної і зарубіжної науки і техніки;
- здійснює маркетинг науково-технічної продукції, визначає попит на неї в різних секторах
економіки, орієнтує дослідження та розробки для потреб регіону, визначає фактори ризику,
перспективу стабільності попиту на пропоновану університетом науково-технічну продукцію,
готує пропозиції щодо формування нових робіт;
- проводить роботу з патентування і продажу ліцензій, здійснює захист пріоритету результатів

5
наукових досліджень і розробок на рівні патентів на винаходи, корисні моделі, промислові
зразки, сорти рослин тощо;
- організовує ремонт, прокат, повірку контрольно-вимірювальної техніки, колективне
використання дорогоцінного та унікального обладнання;
- здійснює
матеріально-технічне
забезпечення
науково-дослідних
та
дослідноконструкторських робіт через систему державного та галузевого постачання, оптової торгівлі,
за прямими договорами з підприємствами, а також шляхом придбання необхідних ресурсів на
ринку товарів і послуг.
2.4.3. В сфері кадрового та фінансового забезпечення:
- розробляє штатний розпис НДЧ, затверджує кошторис витрат на проведення досліджень і
розробок та вносить в них зміни;
- організовує конкурсне заміщення вакантних посад і атестацію наукових працівників,
інженерно-технічного персоналу, інших працівників НДЧ;
- здійснює госпдоговірні відношення НДЧ з іншими підприємствами, організаціями та
установами шляхом укладення договорів;
- готує разом з кафедрами пропозиції з фінансування фундаментальних та прикладних робіт за
рахунок коштів, що виділяються Міносвіти і науки України на конкурси науково-дослідних
робіт, Державним фондом фундаментальних досліджень та з фонду науково-технічного та
соціального розвитку університету;
- здійснює облік та контролює разом з науковими підрозділами відповідність виконаної роботи
умовам індивідуальних договорів, готує документи для оплати працюючим в НДЧ;
- організовує поточний контроль за фінансовим станом та діяльністю структурних підрозділів
НДЧ;
- виконує організаційну роботу із створення творчих колективів, працюючих за договоромпідрядом.
2.4.4. В сфері зв'язку наукових досліджень з навчальним процесом:
- організовує участь студентів в науково-дослідній роботі у всіх структурних підрозділах НДЧ;
- сприяє залученню штатних працівників НДЧ для проведення навчальної роботи студентів;
- надає свою науково-дослідну та дослідно-конструкторську базу студентам, аспірантам,
докторантам для проведення досліджень, випробувань, в тому числі для виконання наукових
магістерських та дипломних робіт (проектів), навчально-дослідної роботи, проходження усіх
видів практик;
- бере участь у модернізації діючих та створенні нових науково-навчальних лабораторій;
- сприяє проведенню студентських наукових конференцій, конкурсів на кращу студентську
науково-дослідну роботу.
2.4.5. В сфері міжнародного науково-технічного співробітництва:
- підтримує міжнародне науково-технічне співробітництво і створює необхідні умови та сприяє
здійсненню науково-технічними працівниками вільних та рівноправних відносин з
міжнародними науковими товариствами, якщо ці відносини не суперечать чинному
законодавству України;
- сприяє здійсненню міжнародного науково-технічного співробітництва: виконанню спільних
наукових досліджень на основі кооперації, спільних науково-технічних програм, спільних
координаційних угод і спільних досліджень та розробок у міжнародних колективах
спеціалістів, спільних підприємствах та організаціях; проведенню міжнародних конференцій,
конгресів, симпозіумів, взаємному обміну науково-технічною інформацією; взаємному
обміну науково-технічними і викладацькими кадрами, студентами і аспірантами,
докторантами а також спільній підготовці фахівців;
- сприяє впровадженню на міжнародному ринку результатів наукових, технічних,
технологічних та інших розробок університету, продажу патентів та ліцензій.
- залученню коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій для виконання в
університеті наукових програм.
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3. Фінансування діяльності НДЧ
3.1. Фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт здійснюється за
рахунок:
• коштів державного бюджету, що надаються для виконання фундаментальних та
прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок;
• коштів, що надійшли за виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
за договорами з замовниками;
• власних коштів, кредитів та інших джерел фінансування, що встановлені чинним
законодавством.
3.2. Фінансування досліджень та розробок з коштів державного бюджету здійснюється
шляхом:
• базового фінансування з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень,
практичної цінності прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок;
• цільового фінансування наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямків,
науково-технічних програм;
• контрактного фінансування окремих важливих досліджень і розробок, що пройшли
конкурсний відбір.
3.3. На основі використання результатів виконаних фундаментальних досліджень, а також у
відповідності з науковими напрямками діяльності та профілем підготовки фахівців, НДЧ здійснює
прикладні дослідження, дослідно-конструкторські та технологічні розробки переважно на
договірній основі з конкретними замовниками шляхом використання ринкових механізмів і
державного стимулюючого впливів.
Господарські договори укладаються також на проведення робіт, що пов'язані з
впровадженням результатів раніше завершених досліджень та розробок із створення наукомісткої,
малотоннажної та малосерійної продукції, розробку програмних засобів та надання наукововиробничих послуг.
3.4. Основою взаємовідносин підрозділів НДЧ з замовниками є договір, який є основним
правовим та фінансовим документом, що регулює відношення виконавця та замовника науковотехнічної продукції та визначає економічну відповідальність за взяті зобов'язання та їх виконання,
незалежно від його вартості та предмету договору.
Порядок та умови укладання договорів із замовниками регламентуються чинним
законодавством.
3.5. НДЧ від імені університету є гарантом договірних зобов'язань, взятих на себе
структурними підрозділами.
3.6. Компенсація університетом збитків, завданих іншим організаціям та державі, оплату
штрафів та інших санкцій, встановлених законодавством, проводиться за рахунок коштів
підрозділів-винуватців.
4. Структура і управління діяльністю НДЧ
4.1. Структура НДЧ розробляється проректором з наукової роботи та начальником НДЧ. Після
обговорення на Науково-технічній раді (НТР) затверджується ректором.
4.2. Основними структурними підрозділами НДЧ є:
- науково-дослідні лабораторії кафедр;
- галузеві та міжвідомчі науково-дослідні лабораторії;
- студентське проектно-конструкторське бюро;
- тимчасові творчі колективи, групи;
- спільні науково-дослідні лабораторії з ВНЗ, академічними та галузевими установами і
підприємствами;
- функціональні підрозділи, які забезпечують роботу наукових і науково-дослідних підрозділів:
науково-організаційний відділ, відділ інформаційного забезпечення та комерціалізації
об’єктів інтелектуальної власності, група бухгалтерії, відділ кадрів;
- інші організаційні форми.
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4.3. Основною ланкою в організації госпрозрахункових взаємовідносин є структурний підрозділ
НДЧ. Керівник підрозділу несе відповідальність за науковий рівень і фінансові результати
наукової діяльності.
4.4. Створення та ліквідація структурних підрозділів НДЧ здійснюється наказом ректора.
4.5. У разі виконання науково-дослідних робіт дослідниками різних спеціальностей або для
ефективного використання унікального та дорогоцінного обладнання в складі НДЧ можуть
утворюватися міжінститутські лабораторії.
4.6. Структурні підрозділи НДЧ працюють на умовах внутрішнього госпрозрахунку. Для
виконання спільних робіт у різних підрозділах укладаються комплексні договори.
4.7. НДЧ очолює начальник, який підпорядковується проректору з наукової роботи.
Начальник НДЧ обирається за конкурсом за результатами атестації або призначається
ректором, як правило, з числа осіб, які мають науковий ступінь і вчене звання. Службові
обов'язки начальника НДЧ визначаються посадовою інструкцією.
4.8. Оперативне управління діяльністю НДЧ покладається на начальника НДЧ і на керівників
відповідних структурних підрозділів НДЧ.
4.9. Наукове керівництво науково-дослідними підрозділами НДЧ здійснюється, як правило,
завідувачами кафедр, професорами і доцентами. Керівниками госпдоговірних та
держбюджетам робіт є штатні співробітники або сумісники, які мають наукові ступені і вчені
звання.
4.10. Керівники структурних підрозділів НДЧ (завідуючі кафедр, лабораторій, наукові керівники)
відповідають за рівень і якість виконуваних робіт, за своєчасне оформлення і переоформлення
трудових угод із співробітниками відповідно до законодавства України про працю, за
фінансовий стан у підрозділах та інше. Відповідальність за виконання умов технічного
завдання на госпдоговірну та держбюджетну роботу, її майновий та фінансовий стан несе
керівник роботи.
Керівники підрозділів НДЧ зобов'язані в своїй діяльності враховувати думку колективів
цих підрозділів.
4.11. Відношення між структурними підрозділами НДЧ будуються на умовах обов'язкового і
якісного виконання посадових функцій згідно з посадовими інструкціями, які розробляються
відповідними підрозділами НДЧ.
4.12. Наукові і науково-організаційні питання діяльності НДЧ розглядає науково-технічна рада, за
своїми повноваженнями, а також Вчена рада університету.
4.13. У своїй роботі НДЧ звітується перед ректоратом та Вченою радою університету, державними
органами управління та статистики.
Звітність з науково-дослідних робіт здійснюється на наукових семінарах кафедр, Вчених
радах навчально-наукових інститутів та науково-технічній раді університету.
4.14. Ректор може надати НДЧ додаткові права в межах їх компетенції, необхідні для виконання
поставлених перед НДЧ завдань.
5. Реорганізація та ліквідація НДЧ
5.1. Реорганізація окремих підрозділів НДЧ та структури її управління здійснюється наказом
ректора.
5.2. Створення, реорганізація та ліквідація НДЧ здійснюється Міністерством освіти і науки
України за поданням університету на підставі рішення Вченої ради університету.
Проректор з наукової роботи

Г. Т. Криницький

Начальник НДЧ

П. П. Онуфрик

