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2.2.5. Забезпечення підготовки в університеті кваліфікованих фахівців, 

наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі 

новітніх досягнень науково-технічного прогресу. 

2.2.6. Ефективне використання наукового і науково-технічного 

потенціалу вищої школи для вирішення пріоритетних завдань оновлення 

виробництва та проведення соціально-економічних перетворень. 

2.2.7. Розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного 

співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та 

галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-

технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання 

наукових розробок університету. 

2.2.8. Розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної 

науково-технічної продукції. 

2.2.9. Сприяє захисту інтелектуальної власності та авторських прав 

дослідників як основи зміцнення і розвитку науки. 

2.2.10. Організація інформаційної та видавничої діяльності, 

популяризація досягнень науки вищої школи через засоби масової 

інформації, мережу інтернет. 

2.2.11. Проведення кон'юнктурних досліджень ринку наукових послуг, 

патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного 

забезпечення та трансферу науково-технічної продукції відповідно до 

міжнародних стандартів. 

2.2.12. Розроблення та наповнення змісту стандартів підготовки 

студентів з урахуванням досягнень світової науки і техніки.  

 

3. Науково-організаційні структури та керівництво  

 

3.1. Для організації та координації ННТД в університеті можуть 

створюватися структурні наукові підрозділи. 

3.3 Наукові підрозділи університету знаходяться в підпорядкуванні 

проректора з науково-педагогічної роботи.  

3.4. Структурні наукові підрозділи здійснюють свою діяльність 

відповідно до затверджених ректором положень про них, які регламентують 

права і обов'язки керівників цих підрозділів.  

3.5. Виконання програм та проектів фундаментальних і прикладних 

досліджень, прикладних розробок здійснюються колективами, до складу яких 

входять наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти і аспіранти, 

студенти, допоміжний персонал, залучаються фахівці інших організацій.  

3.6. Організацію та безпосереднє керівництво виконанням програми 

або проекту досліджень і розробок здійснюють наукові керівники. У разі 

потреби можуть призначатись також відповідальні виконавці програм і 

проектів, наукові консультанти, інші відповідальні особи.  

3.7. Організацію ННТД та її безпосереднє керівництво, планування, 

поточне управління здійснює проректор з науково-педагогічної роботи в 

межах делегованих ректором повноважень. 
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Функції управління та організації наукової діяльності проректор з 

науково-педагогічної роботи здійснює через створені наукові підрозділи та 

дорадчі наукові структури.  

 

4. Фінансування  
4.1. Джерелами фінансування ННТД в університеті є кошти 

університету та кошти, одержані на виконання науково-дослідних робіт, 

надання наукових послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб, інші 

джерела відповідно до чинного законодавства.  

 

5. Планування, організація і облік  

5.1. Поточне та перспективне планування наукової та науково-

технічної діяльності здійснює проректор з науково-педагогічної роботи.  

5.2. Планування наукових досліджень і розробок здійснюється 

відповідно до основних науково-технічних напрямів університету.  

5.3. За підсумками виконаних наукових досліджень складаються 

відповідні звіти, видають збірки наукових праць, доповідей і тез доповідей на 

наукових конференціях, анотацій завершених НДДКР тощо.  

 

6. Виконавці науково-дослідних робіт  

6.1. Суб'єктами наукової, науково-технічної діяльності є штатні наукові 

та науково-педагогічні працівники, науково-технічні працівники, докторанти, 

аспіранти, студенти, стажисти-дослідники, керівний склад навчального 

закладу, працівники, що здійснюють організацію та координацію досліджень 

і розробок, підготовку фахівців вищої кваліфікації.  

6.2. До виконання наукових, науково-технічних робіт можуть 

залучатися фахівці наукових установ, підприємств та організацій 

Національної та галузевих академій наук, інші фахівці, що мають відповідну 

кваліфікацію.  

6.3. Науково-педагогічні, наукові працівники виконують дослідження 

та розробки відповідно планів, договорів, завдань, несуть відповідальність за 

якість і своєчасність їх виконання, наукову та практичну цінність, суспільну 

та економічну корисність наукових і науково-практичних результатів.  

6.4. Складовою науково-технічного потенціалу є науковий доробок 

студентів, який відповідно до чинного законодавства передбачає: науково-

дослідну роботу, що включена в графік навчального процесу (курсові, 

дипломні роботи, практичні лабораторні заняття, виробнича практика з 

елементами дослідницького характеру), та роботу, що індивідуально 

виконується поза графіком навчального процесу.  

7. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво  

7.1. Університет здійснюють науково-технічне співробітництво з 

навчальними закладами, організаціями, фірмами та фондами зарубіжних 

країн, інші види наукового співробітництва відповідно до чинного 

законодавства України.  
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7.2. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

спрямовано на: 

- залучення до співпраці закордонних замовників та інвесторів, 

укладання та виконання угод про співробітництво із закордонними 

університетами, фірмами, фондами та іншими організаціями на проведення 

досліджень і розробок; 

- залучення коштів закордонних замовників та міжнародних фондів і 

грантів для фінансування ННТД; 

- одержання конкурентоспроможних науково-прикладних результатів, 

розробку високоефективної науково-технічної продукції; 

- трансфер наукової та науково-технічної продукції, здійснення 

маркетингу, участь у міжнародних виставках та ярмарках; 

- забезпечення проходження науковими, науково-педагогічними 

працівниками, докторантами, аспірантами та обдарованими студентами 

наукового стажування за кордоном, ознайомлення з передовими світовими 

досягненнями техніки і технологій, приладами та науковим обладнанням; 

- публікацію за кордоном у провідних наукових та науково-технічних 

виданнях наукових результатів, які не є конфіденційною інформацією; 

- організацію та участь у міжнародних наукових та науково-практичних 

конференціях, семінарах, симпозіумах; 

- висування провідних учених університету на здобуття премій.  

 

 


