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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Це Положення регламентує наукову, науково-технічну, інноваційну та іншу творчу 

діяльність науково-дослідної частини, відділів та груп, науково-дослідних лабораторій, іцо 
входять до її складу, а також основні завдання, функції та структуру науково-дослідної 
частини, порядок управління підрозділами, фінансування наукових досліджень, 
використання результатів наукової та науково-технічної діяльності у виробництві та 
навчальному процесі.

1.2 Науково-дослідна частина (далі НДЧ) здійснює свою діяльність відповідно до 
Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Статуту 
Луцького національного технічного університету (далі Луцького НТУ), даного Положення 
та інших нормативно-правових актів України у галузі освіти і науки. З питань організації та 
ведення наукової діяльності науково-дослідна частина керується рекомендаціями 
Міністерства освіти і науки України (далі МОНУ). Відповідно до змін законодавства та 
нормативних актів у це Положення вносяться відповідні зміни.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ
2.1 Основними завданнями НДЧ є:
організація, планування, координація, контроль та реалізація наукової та науково- 

технічної діяльності у Луцькому НТУ;
супровід та здійснення фундаментальних і прикладних досліджень, прикладних 

розробок з пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 
України;

ефективне використання наукового потенціалу Луцького НТУ для вирішення 
прикладних проблем розвитку економіки України, проведення наукових досліджень та робіт 
міжгалузевого та галузевого характеру на регіональному рівні;

спрямування наукових досліджень та розробок на створення та впровадження нових 
методів і теорій, технологій, матеріалів, нової техніки, їх дослідних зразків, охоронних 
документів, ноу-хау тощо для забезпечення інноваційного розвитку економіки держави;

участь у міжнародних, національних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та 
міжвузівських науково-технічних програмах, конкурсах та грантах;

розвиток і реалізація співпраці між вищими навчальними закладами, Національною 
академією наук України, підприємствами;

розвиток взаємовигідних міжнародних науково-технічних зв'язків, при збереженні та 
захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-технічною інформацією, 
технологіями, спільне опублікування наукових статей, монографій, проведення науково- 
технічних заходів тощо;

залучення до науково-технічної діяльності молодих вчених та студентської молоді:
забезпечення своєчасного і якісного виконання завдань та доручень керівництва з 

питань, що входять до компетенції НДЧ.



2.2 Основними функціями НДЧ є:
Здійснення науково-організаційного, кадрового, планово-фінансового, бухгалтерського, 

інформаційного супроводу наукової та науково-технічної діяльності у Луцькому 111 V

2.2.1 Наукова, науково-технічна діяльність:
визначення пріоритетних і перспективних напрямів наукових досліджень: 
проведення фундаментальних та пошукових досліджень, прикладних розробок з 

пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності України;
надання послуг у сфері наукової та науково-технічної діяльності за замовленнями 

підприємств, установ, організацій, фізичних осіб щодо вирішення актуальних завдань 
науково-технічного розвитку;

участь у формуванні стратегії розвитку універси тету: 
залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт.

2.2.2 Науково-організаційний супровід:
поточне листування з Міністерством освіти і науки України, установами, організаціями, 

іншими структурами з питань наукової діяльності;
проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що 

фінансуються за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, організаційне 
забезпечення їх реалізації та своєчасного звітування про виконання;

розробка тематичних планів науково-дослідних робіт, які виконуються у Луцькому 
НТУ відповідно до основних напрямів наукової, науково-технічної діяльності Луцькою 
НТУ;

розробка тематичних планів індивідуальних та комплексних науково-дослідних робіт, 
які виконуються науково-педагогічними працівниками в межах робочого часу на кафедрах у 
Луцькому НТУ;

перевірка та прийом технічних завдань та календарних планів перед початком 
виконання нових НДР;

проведення реєстрації нових НДР, які пройшли конкурсний відбір в МОНУ в 
УкрІНТЕІ;

проведення реєстрації нових НДР науково-педагогічних працівників в межах робочого 
часу в УкрІНТЕІ;

проведення реєстрації завершених НДР, здачі заключних звітів по завершених роботах, 
облікових та інформаційних карток (ОК та ІК) в УкрІНТЕІ;

перевірка та коригування квартальних звітів за кожною НДР, що виконується згідно 
тематичного плану;

перевірка та коригування анотованих звітів за кожною завершеною НДР. що 
виконувалась згідно тематичного плану;

організація прийому річних звітів з наукової роботи структурних підрозділів (кафедр); 
підготовка звітних матеріалів про наукову та науково-технічну діяльність Луцького

НТУ;
сприяння модернізації діючих та створенню нових наукових лабораторій: 
організація роботи з оформлення договорів із замовниками на створення науково- 

технічної продукції, надання платних послуг у сфері наукової га науково-технічної 
діяльності;

співпраця з вченою радою університету, науково-технічною радою університету та 
товариством з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених.

2.2.3 Вирішення кадрових питань:
організація конкурсного заміщення вакантних посад та атестації наукових працівників 

НДЧ;



залучення в установленому порядку професорсько-викладацького складу, навчально- 
допоміжного і виробничого персоналу, докторантів, аспірантів і студентів та 
висококваліфікованих спеціалістів інших організацій до виконання науково-дослідних робі і 
штатно, на умовах сумісництва та за угодами цивільно-правового характеру;

своєчасне оформлення документації щодо прийняття, переведення і звільнення 
працівників, встановлення надбавок та доплат, матеріального заохочення, надання відпусток 
згідно з діючим трудовим законодавством:

ведення в установленому порядку діловодства в межах компетенції НДЧ та згідно з 
номенклатурою справ, забезпечення обліку та проходження документів у встановлені 
терміни.

2.2.4 Планово-фінансове забезпечення:
планування фінансового забезпечення наукових дрсліджень;
підготовка проекту кошторису витрат бюджетних коштів і коштів спеціального фонду 

НДЧ для виконання науково-дослідних робіт;
формування та подання на затвердження у МОНУ в установленому порядку 

фінансових документів на поточний рік: штатного розпису НДЧ (в межах встановленого 
фонду оплати праці), кошторису витрат на проведення досліджень із внесеними до нього 
змінами, плану використання коштів, помісячного плану використання коштів, плану 
асигнувань загального фонду бюджету;

здійснення планово-фінансових розрахунків при підготовці бюджетних запитів до 
проекту державного бюджету на плановий рік та проекту прогнозу державного бюджету на 
наступні за плановим роки;

аналіз показників фінансово-економічної та наукової діяльності НДЧ; 
контроль за цільовим використанням коштів державного бюджету тематичними 

групами НДЧ у розрізі затверджених статей витрат;
підготовка уточненого кошторису доходів та видатків НДЧ за поточний фінансовий рік: 
контроль за використанням коштів, отриманих за виконання науково-дослідних робіт 

за договорами.

2.2.5. Бухгалтерська діяльність:
забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансової діяльності; 
забезпечення ефективного використання фонду заробітної плати НДЧ. встановлення 

посадових окладів, дотримання штатної, фінансової дисципліни;
нарахування заробітної плати працівникам НДЧ (штатним та сумісникам відповідно до 

встановлених окладів, надбавок, доплат тощо згідно штатного розпису, а також за 
індивідуальними договорами підряду) на основі актів про виконання науково-дослідних 
робіт;

розрахунок податків, внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з 
заробітної плати, інших платежів та виплат;

підготовка статистичної звітності на основі достовірних первинних документів і 
відповідних бухгалтерських записів з метою своєчасного подання її в органи державної 
статистики;

підготовка планових та фактичних розрахунків фонду оплати праці, оперативної 
інформації відповідного напрямку;

нарахування зносу необоротних активів.

2.2.6. Інформаційний супровід:
відстеження останніх змін законодавчих та інших нормативних актів з питань наукової 

діяльності;



доведення до структурних підрозділів Луцького НТУ інформації про нові акти та зміни 
в нормативних актах, рекомендації МОНУ з питань розвитку науки та іншої актуальної 
інформації у сфері науки;

подання інформації про наукову, науково-технічну діяльність Луцького НТУ в органи 
державної статистики;

оприлюднення інформації про роботу НДЧ на сайті Луцького НТУ.

2.2.7 Управління інтелектуальною власністю:
набуття та захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково- 

технічної власності.

2.2.8 Інноваційна діяльність:
сприяння орієнтуванню наукових досліджень на потреби регіон), здійснення 

інноваційної підтримки науково-технічної продукції, визначення попиту на неї в різних 
галузях економіки;

здійснення моніторингу актуального стану наукових досліджень та формування 
пропозицій із вдосконалення наукової та інноваційної діяльності Луцького НТУ.

2.2.9. Консультаційна допомога:
адміністративно-управлінський персонал НДЧ надає консультаційну допомогу з питань 

організації науково-дослідної роботи його структурних підрозділів для забезпечення 
виконання досліджень і розробок на сучасному науково-технічному рівні.

3. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
3.1 НДЧ має право:
- одержувати від посадових осіб та керівників структурних підрозділів відповідні дані 

та документи з питань, що належать до компетенції НДЧ;
- вносити пропозиції керівництву Луцького НТУ щодо покращення умов праці 

співробітників НДЧ;
- вносити пропозиції щодо заохочення за успіхи в роботі та застосування заходів 

дисциплінарного впливу за порушення працівниками НДЧ трудової дисципліни і правил 
внутрішнього трудового розпорядку;

- вносити пропозиції щодо структури, штатного розпису, підбору кадрів НДЧ.
3.2 Відповідальність:
- співробітники НДЧ несуть персональну відповідальність за несвоєчасне і неналежне 

виконання покладених на них завдань і функцій;
- працівники НДЧ несуть відповідальність за недотримання вимог чинного 

законодавства та внутрішніх нормативних документів при здійсненні функцій, покладених 
на НДЧ;

- працівники НДЧ несуть відповідальність за невиконання розпоряджень проректора 
та завдань і функцій згідно посадових інструкцій.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО НАУКОВОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ

4.1 НДЧ є структурним підрозділом Луцького НТУ, який безпосередньо 
підпорядковується проректору, у функціональні обов’язки якого входить керівництво 
науковою діяльністю Луцького НТУ (далі проректором).

4.2 Структура НДЧ розробляється проректором. Структурна схема показує кількісний 
склад функціональних підрозділів НДЧ університету, взаємозв’язки між ними, а також 
підпорядкованість керівництву (додаток). Відносини між структурними підрозділами НДЧ 
будуються на умовах обов'язкового і якісного виконання посадових функцій згідно з 
посадовими інструкціями.



4.3 Для правового, кадрового, бухгалтерського, господарського, інформаційного, 
матеріально-технічного та іншого обслуговування в НДЧ можуть створюватися відповідні 
функціональні підрозділи, відділи, сектори, лабораторії, служби та групи. В НДЧ можуть 
створюватися інноваційні структури різних типів (наукові парки, бізнес-інкубатори. 
стартапи, тощо) на засадах поєднання інтересів виробництва, науки та освіти.

4.4 Науково-дослідну частину університету очолює керівник, якого призначає на 
посаду та звільняє з посади ректор Луцького НТУ.

Керівник (начальник, завідувач) НДЧ організовує діяльність НДЧ. забезпечує 
координацію наукової діяльності НДЧ з іншими структурними підрозділами Луцького НТУ. 
а також організаціями, керує роботою по складанню планів науково-дослідних робіт та 
дослідно-конструкторських розробок, здійснює контроль за їх виконанням, несе 
відповідальність за комплектування НДЧ кваліфікованими кадрами, а також за підвищення 
їх кваліфікації, забезпечує підготовку звітів за -результатами наукової і науково- 
організаційної діяльності Луцького НТУ, готує пропозиції щодо заохочення співробітників 
НДЧ.

Керівник НДЧ може мати заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади 
ректор університету. Заступник призначається з числа працівників науково-дослідної 
частини.

4.5 Для виконання науково-дослідних робіт в межах НДЧ формуються тематичні групи, 
до яких залучаються науково-педагогічні, наукові, інженерно-технічні працівники, 
докторанти, аспіранти, студенти Луцького НТУ та інших вищих навчальних закладів, 
організацій.

Тематичну групу очолює керівник науково-дослідної робити (НДР). який 
підпорядковується керівнику НДЧ. Кількісний і якісний склад виконавців НДР (тематичної 
групи) визначається її керівником в період підготовки проекту НДР.

4.6 Керівники науково-дослідних робіт відповідають за рівень та якість виконання 
науково-дослідних робіт, своєчасне оформлення і переоформлення трудових відносин 
виконавців тематичних груп відповідно до Кодексу законів про працю України, ефективне 
використання коштів для виконання НДР, своєчасне виконання технічного завдання га 
календарного плану.

4.7 Результати фундаментальних та прикладних досліджень, а також робіт з 
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що фінансуються за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету, передаються виконавцем державі для використання 
з додержанням правил, передбачених чинним законодавством України.

4.8 Науково-технічна продукція авторів НДР є об'єктами власності університету, якщо 
інше не передбачено законом або договором.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ 
ПІДРОЗДІЛАМИ
НДЧ має право: залучати працівників інших структурних підрозділів університету 

(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції: 
одержувати у встановленому порядку від посадових осіб університету їх структурних 
підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання 
покладених на НДЧ завдань,

6. ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 
ЧАСТИНИ

6.1. Бюджетне фінансування здійснюється на конкурсній основі та надається для 
забезпечення фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень та 
прикладних розробок пріоритетних для держави напрямів досліджень, розвитку 
інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності.



6.2. Фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 
здійснюється за рахунок:

- коштів загального фонду державного бюджету, що виділяються Міністерством 
освіти і науки України для виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень 
та розробок, що виконуються в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

- коштів спеціального фонду державного бюджету, що надходять за виконання 
науково-дослідних та конструкторських робіт за договорами із замовниками, надання послуг 
у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

- коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих за грантові проекти у 
сфері науки;

- інших джерел, не заборонених законодавством.
6.3. Основою взаємовідносин підрозділів НДЧ з замовниками с договір, який є 

основним правовим та фінансовим документом, що регулює відносини виконавця та 
замовника науково-технічної продукції та визначає економічну відповідальність за взяті 
зобов’язання та їх виконання, незалежно від його вартості та предмета. Порядок та умови 
укладання договорів із замовниками регламентуються чинним законодавством.

6.4. Кошти за виконання науково-дослідних робіт за загальним та спеціальним 
фондами акумулюються на відповідних розрахункових рахунках НДЧ Луцького НТУ і 
використовуються згідно відповідних статей кошторисів витрат.

6.5 Плановий обсяг накладних витрат, який включається у собівартість НДР. 
визначається на початок поточного року і доводиться до науково-дослідних підрозділів 
розпорядженням ректора. Плановий обсяг накладних витрат повинен складати до ЗО % від 
виконаного об’єму НДР без урахування ПДВ.

7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ
7.1. НДЧ створюється, реорганізовується і ліквідується наказом ректора Луцького

7.2. НДЧ надає свою науково-дослідну матеріально-технічну базу студентам, 
аспірантам, докторантам, здобувачам для проведення досліджень, випробовувань, у тому 
числі для виконання наукових та магістерських робіт.

НТУ.
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