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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Координаційна рада з питань науково-технічної діяльності (далі -

Рада) Національного університету біоресурсів і природокористування України 

(НУБіП України) створена наказом ректора НУБіП України від 31.07.2007 р. № 

449 з метою здійснення координації та управління науковою та інноваційною 

діяльністю НУБіП України.

1.2. У своїй діяльності Рада керується Законами України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про вищу освіту»; чинними 

законодавчими і нормативними актами, що регулюють відносини у науково- 

технічній сфері; Статутом НУБіП України, Положенням про наукову та 

інноваційну діяльність НУБіП України, а також рішеннями вченої ради НУБіП 

України та цим Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
Рада:

2.1. Визначає перспективні напрями наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності НУБіП України.

2.2. Формує наукову тематику та організовує проведення наукових 

досліджень у підрозділах НУБіП України.

2.3. Здійснює наукову, науково-технічну, експертну оцінку та 

затверджує тематику наукових досліджень, вносить пропозиції щодо 

доцільності продовження виконання НДР, а у разі необхідності -  

припинення виконання окремих наукових тем.

2.4. Розглядає та затверджує робочі документи, пов’язані з 

організацією наукових досліджень.

2.5. Розглядає питання стосовно створення нових наукових підрозділів, 

(центрів, відділів, секторів, наукових лабораторій тощо).

2.6. Заслуховує та затверджує щорічні звіти директорів НДІ, керівників 

наукових тем, керівників наукових лабораторій тощо, дає оцінку результатів 

наукових досліджень.

2.7. Розглядає питання ефективного впровадження результатів



наукових досліджень у виробництво.

2.8. Розглядає і координує питання, пов’язані з публікаційною 

активністю вчених НУБіП України, виданням наукових видань НУБіП України. 

Забезпечує рецензування наукової продукції.

2.9. Вирішує питання щодо організації і проведення науково-технічних 

заходів НУБіП України, тощо.

2.10. Розглядає питання підготовки наукових кадрів через аспірантуру та 

докторантуру НУБіП України.

2.11. Розглядає та затверджує результати роботи комісії з атестації 

наукових працівників.

2.12. Вносить пропозиції щодо заміщення вакантних посад наукових 

працівників.

2.13. У межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння 

вченого звання старшого дослідника, а також почесних звань НУБіП України.

2.14. Розглядає інші питання наукової та інноваційної діяльності НУБіП 

України, визначені Положенням про наукову та інноваційну діяльність НУБіП 

України та приймає по них відповідні рішення.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

3.1. Рада проводить засідання не рідше одного разу на місяць.

3.2. Засідання Ради вважається правомірним, якщо на ньому присутні не 

менше ніж дві третини від загальної кількості її членів.

3.3. Рішення Ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосували 

не менше половини присутніх на засіданні її членів.

3.4. Рішення Ради оформляється протоколом і підписується головою і 

вченим секретарем Ради.

3.5. Рішення Ради набирають чинності після їх затвердження і є 

обов’язковими для виконання всіма працівниками при здійсненні наукової та 

інноваційної діяльності.

3.6. Рішення Ради передається на остаточне затвердження вченою радою 

НУБіП України, також воно може бути скасовано нею.



4. СКЛАД РАДИ

4.1. До складу Ради за посадами входять: проректор з наукової роботи та 

інноваційної діяльності; начальник науково-дослідної частини; начальник 

науково-організаційного відділу; начальник планово-фінансового відділу НДЧ; 

начальник відділу науково-технічної інформації; начальник відділу патентно- 

ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи; завідувач відділу 

аспірантури; завідувач відділу докторантури та атестації наукових кадрів; 

директори НДІ; заступники деканів з наукової роботи; голова Ради молодих 

вчених; голова Ради аспірантів; директор Української лабораторії якості і 

безпеки продукції АПК; директор наукового парку НУБіП України «Стале 

природокористування та якість життя».

4.2. Склад Ради затверджується наказом ректора НУБіП України.

4.3. У разі необхідності в установленому порядку до кількісного та 

персонального складу Ради можуть бути внесені зміни.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ РАДИ

5.1. Головою Ради є проректор з наукової роботи та інноваційної 

діяльності НУБіП України.

5.2. Голова Ради організовує і спрямовує її роботу, керує Радою, про її 

діяльність інформує керівництво НУБіП України.

5.3. Голова Ради має право:

-  достроково скликати засідання Ради;

-  давати доручення членам Ради щодо питань організації її роботи;

-  залучати вчених НУБіП України до роботи Ради.

5.4. Голова Ради має заступника.

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Рада припиняє свою діяльність за наказом ректора НУБіП України.
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