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1. Загальні положення
1.1. Науково-дослідна частина (далі -  НДЧ) є науковим структурним підрозділом, 

створеним на базі існуючих науково-дослідних та інноваційних підрозділів Національного 
університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) -  науково- 
дослідних інститутів (НДІ), навчально-наукових інститутів (ННІ), факультетів, 
Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК), ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний інститут», ВП НУБіП України «Бережанський 
агротехнічний інститут», ВП НУБіП України «Науково-дослідний і проектний інститут 
стандартизації і технології екобезпечної та органічної продукції», ВП НУБіП України 
«Боярська лісова дослідна станція», наукових відділів, наукових лабораторій тощо.

1.2. НДЧ створено на підставі рішення вченої ради за наказом ректора від 
25.01.91 р. № 14.

1.3. НДЧ знаходиться у підпорядкуванні першого проректора.
1.4. У своїй роботі НДЧ керується законами України «Про вищу освіту», «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 
техніки», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», Указами 
Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами з питань 
наукової діяльності Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій, Міністерства соціальної політики України, інших міністерств і 
відомств, Статутом НУБіП України, наказами ректора НУБіП України, розпорядженнями 
першого проректора і даним Положенням.

1.5. Основною метою функціонування НДЧ є забезпечення реалізації державної 
політики НУБіП України щодо наукової та інноваційної діяльності, спрямованої на 
вирішення актуальних проблем наук про життя і навколишнє природне середовище, 
програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2025».

2. Основні завдання і функції
2.1. Основними завданнями НДЧ є:
• організація виконання на високому науковому рівні фундаментальних і 

прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, наукових 
розробок у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, 
ініціативних наукових робіт, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку 
науки й техніки, з урахуванням досвіду провідних вітчизняних і зарубіжних 
дослідницьких університетів та відповідно до вимог системи менеджменту якості;

• забезпечення інтеграції навчальної й науково-дослідної діяльності як способу 
поліпшення рівня підготовки фахівців для агропромислового комплексу та 
природоохоронної галузі;

• організація та прискорення впровадження досягнень вчених НУБіП України в 
агропромисловий комплекс і природоохоронну галузь шляхом участі в державних 
наукових програмах й співпраці з Науковим парком НУБіП України «Стале 
природокористування та якість життя» та суб’єктами господарювання;

• розроблення пілотних проектів з виробництва конкурентоспроможної 
продукції, розроблення новітніх технологій, матеріалів і машин, впровадження їх у сферах 
розвитку агропромислового комплексу та природоохоронній галузі економіки відповідно 
до національних та міжнародних стандартів;

• ініціювання та координація створення міжвідомчих (галузевих) наукових 
структурних підрозділів, науково-навчальних центрів, центрів колективного користування 
наукоємним обладнанням, діяльність яких спрямовуватиметься на оперативне вирішення 
фундаментальних проблем і прикладних наукових та науково-виробничих завдань;

1



• сприяння залучення вчених НУБіП України для вирішення актуальних 
наукових і науково-технічних проблем розвитку агропромислової та природоохоронної 
галузей економіки;

• розвиток перспективних форм науково-технічного співробітництва з науковими 
установами Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук 
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України, установами агропромислової і природоохоронної 
сфер та ін. з метою спільного вирішення найактуальніших завдань;

• інтеграція наукової діяльності НУБіП України з провідними університетами 
світу (реалізація спільних науково-технічних та інноваційних проектів; проведення 
конференцій, симпозіумів, виставок, наукових студентських олімпіад; отримання патентів 
і свідоцтв на об’єкти права інтелектуальної власності; видання спільних наукових і 
навчально-методичних праць; створення освітянської, наукової й науково-методичної 
електронної бази даних; використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних 
систем в агропромисловій та природоохоронній галузях);

• інформаційно-консультаційне забезпечення потреб сільськогосподарських 
підприємств, об’єднань і організацій агропромислового комплексу й населення;

• розроблення та впровадження з додержанням принципів захисту об’єктів права 
інтелектуальної власності сучасних технологій і біотехнологій, систем якості й стандартів 
екологічної безпеки, збереження біорізноманіття, енергозбереження, альтернативного 
енергозабезпечення у сільському, лісовому, садово-парковому і рибному господарствах, у 
сфері зберігання, транспортування й переробки сільськогосподарської, харчової та 
біотехнологічної продукції;

• сприяння оновленню матеріально-технічної бази НУБіП України для 
проведення наукової та інноваційної діяльності;

• організація проведення І етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних 
і прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, які 
виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету;

• подання до Міністерства освіти і науки України проектів фундаментальних і 
прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, які 
виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету, що були відібрані за 
результатами І етапу конкурсного відбору;

• підготовка науково-методичних і нормативних матеріалів, що регламентують 
здійснення НДР, на основі відповідних законів України й державних стандартів;

• аналітична обробка звітних матеріалів, поданих науково-дослідними 
інститутами, іншими науковими підрозділами, підготовка на їх основі підсумків про 
результати наукової та інноваційної діяльності НУБіП України за поточний рік;

• підготовка презентаційних матеріалів про результати наукової та інноваційної 
діяльності НУБіП України за поточний рік до звітів ректора і першого проректора тощо;

• організація проведення наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, 
виставок, у тому числі міжнародних;

• залучення до наукової діяльності талановитої молоді; координація науково- 
дослідної роботи молодих вчених і студентів НУБіП України;

• організація та методичний супровід робіт із впровадження науково-технічної 
продукції вчених НУБіП України у виробництво;

• забезпечення участі НУБіП України в тематичних виставках, організація 
експозиції постійно діючої виставки наукових розробок вчених НУБіП України;

• організація, підготовка, науково-редакційна та методична робота щодо випуску 
наукових видань, у т.ч. електронних, на високому науковому рівні;

• організація й контроль за висвітленням інформації про наукові видання в 
інформаційних і електронних ресурсах Національної бібліотеки України
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ім. В.І. Вернадського та інших інформаційних і веб-ресурсах (міжнародні наукометричні 
бази даних тощо);

• формування комплекту документів для перереєстрації фахових видань у 
Міністерстві освіти і науки України;

• науково-методичний супровід публікаційної активності вчених університету;
• забезпечення метрологічного контролю та метрологічного нагляду в 

НУБіП України;
• забезпечення достовірного обліку засобів вимірювальної техніки (далі -  ЗВТ) і 

підвищення ефективності їх використання, організація атестації нестандартизованих ЗВТ;
• науково-організаційний супровід функціонування наукових лабораторій;
• забезпечення впровадження державних і галузевих стандартів та іншої 

нормативно-технічної документації, що регламентують норми точності вимірювань, 
метрологічні характеристики контрольно-вимірювальних приладів, методики виконання 
вимірювань, методи і засоби виконання вимірювань.

2.2. До функцій НДЧ належать:
• подання на розгляд Міністерства освіти і науки України, профільних 

міністерств і відомств України проектів фундаментальних і прикладних досліджень, 
науково-технічних (експериментальних) розробок для участі у конкурсному відборі 
проектів;

• розробка і подання на розгляд вченої ради та затвердження ректором 
тематичного плану науково-дослідних робіт НУБіП України;

• координація проведення фундаментальних і прикладних досліджень, науково- 
технічних (експериментальних) розробок у наукових структурних підрозділах НУБіП 
України;

• організація та науково-методична підготовка матеріалів для укладання 
договорів на проведення науково-дослідних робіт із створення науково-технічної 
продукції;

• забезпечення державної реєстрації наукових тем в Українському інституті 
науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ);

• організація проведення комплексної перевірки стану виконання наукових 
досліджень у наукових структурних підрозділах НУБіП України відповідно до 
тематичного плану НДР НУБіП України;

• організація подання у встановленому порядку звітів про науково-дослідну 
роботу після завершення терміну їх виконання до НДЧ та УкрІНТЕІ;

• підготовка і подання на затвердження вченою радою НУБіП України підсумків 
наукової та інноваційної діяльності НУБіП України;

• удосконалення документованих процедур і робочих інструкцій системи 
менеджменту якості (СМЯ);

• організаційне та методичне керівництво винахідницькою, раціоналізаторською і 
патентно-ліцензійною роботою в НУБіП України;

• забезпечення правової охорони об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, 
сортів рослин, порід і ліній тварин, корисних моделей, промислових зразків, топологій 
інтегральних мікросхем, комп’ютерних програм і баз даних, конфіденційної інформації, 
раціоналізаторських пропозицій тощо), додержання норм законодавства України і 
зарубіжних країн у цій галузі за результатами виконаних НДР;

• підготовка і складання річного кошторису витрат та помісячного плану 
асигнувань НУБіП України, штатного розпису; щомісячний аналіз використання коштів; 
аналіз фінансової діяльності науково-дослідної частини; розроблення пропозицій та 
заходів щодо раціонального використання фінансових ресурсів;
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• підготовка проектів поточних планів фінансування відповідно до державних 
замовлень, обґрунтувань і розрахунків;

• доведення документів, які регламентують наукову діяльність, до керівників 
наукових структурних підрозділів і наукових керівників тем;

• нормативно-методичне та інформаційно-довідкове забезпечення наукової 
діяльності НУБіП України;

• здійснення рейтингової оцінки науково-педагогічних працівників 
НУБіП України відповідно до «Положення про планування та облік роботи науково- 
педагогічних працівників Національного університету біоресурсів і природокористування 
України»;

• надання науково-консультаційних, інформаційних, правових, дорадчих та 
інших послуг виробникам і споживачам сільськогосподарської продукції, впровадження 
завершених наукових розробок у галузі агропромислового виробництва;

• модернізація матеріально-технічної бази, шляхом об’єднання зусиль наукових 
колективів для інтеграції НДР і науково-інноваційної діяльності НУБіП України у напрямі 
сталого розвитку сільських територій, агропромислового виробництва, охорони 
природних ресурсів, ефективного використання та безпеки сільськогосподарської й 
харчової продукції, її відповідності національним і міжнародним стандартам;

• організація повірок (калібрувань) та ремонту ЗВТ;
• контроль стану, зберігання і використання ЗВТ;
• проведення метрологічної експертизи звітів про НДР;
• контроль за виконанням підрозділами НУБіП України організаційно-технічних 

заходів щодо метрологічного забезпечення;
• координація робіт, спрямованих на забезпечення вимог єдності й точності 

вимірювань, що виконуються у підрозділах НУБіП України;
• підготовка різної науково-технічної та довідкової інформації з питань наукової 

та інноваційної діяльності НУБіП України на запит керівництва НУБіП України, Кабінету 
Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України, НААН України, інших міністерств, відомств 
і установ.

3. Структура та управління
3.1. До складу Н ДЧ входять:
• науково-організаційний відділ;
• планово-фінансовий відділ;
• відділ патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи;
• відділ науково-технічної інформації.
3.2. Суб’єктами діяльності НДЧ є НДІ, ННІ, факультети, УЛЯБП АПК, ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний інститут», ВП НУБіП України «Бережанський 
агротехнічний інститут», ВП НУБіП України «Науково-дослідний і проектний інститут 
стандартизації і технології екобезпечної та органічної продукції», ВП НУБіП України 
«Боярська лісова дослідна станція», науково-дослідні відділи, наукові лабораторії та інші 
наукові структурні підрозділи НУБіП України.

3.3. НДЧ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади наказом 
ректора за поданням першого проректора.

Керівництво науковою діяльністю НУБіП України здійснює перший проректор, 
через начальника НДЧ, директорів НДІ та ННІ, заступників деканів факультетів з наукової 
роботи, керівників наукових відділів, завідувачів наукових лабораторій, керівників інших 
підпорядкованих йому наукових структурних підрозділів НУБіП України.
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Основні питання наукової роботи розглядаються на наукових та науково-технічних 
радах науково-технічних радах наукових структурних підрозділів.

3.4. Права та обов’язки співробітників НДЧ визначаються посадовими 
інструкціями, які затверджуються першим проректором тощо.

4. Права та обов’язки
4.1. НДЧ має право:

• розробляти і подавати до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України, інших міністерств і відомств пропозиції щодо участі НУБіП України в 
конкурсах з розробки галузевих науково-технічних програм, а також пропозиції щодо 
використання у виробництві результатів завершених науково-дослідних робіт;

• встановлювати зв’язки НУБіП України з навчальними, науковими і 
виробничими установами, у т.ч. зарубіжними, шляхом укладання договорів про науково- 
технічне співробітництво та організацію взаємовідносин;

• здійснювати контроль і аналіз діяльності наукових структурних підрозділів 
НУБіП України з виконання науково-дослідних робіт;

• вимагати і одержувати від наукових структурних підрозділів НУБіП України 
необхідні матеріали для складання планів, звітів та іншої науково-технічної інформації з 
питань наукової діяльності НУБіП України;

• вносити пропозиції щодо поліпшення організації виконання науково-дослідних 
робіт за держзамовленням, госпдоговірною та ініціативною тематиками;

• формувати і узагальнювати пропозиції НДІ, ННІ, факультетів, інших наукових 
структурних підрозділів щодо проведення на базі НУБіП України конференцій, нарад, 
симпозіумів і семінарів та узгоджувати їх у встановленому порядку;

• здійснювати контроль за відповідністю засобів і методів вимірювання, які 
використовуються в НУБіП України, вимогам державних стандартів, технічним умовам 
та інструкціям з метою забезпечення вірогідності та єдності, а також подання засобів 
вимірювання на державну повірку;

• ініціювати інтеграцію фінансових ресурсів науково-дослідних робіт з метою 
оновлення матеріально-технічної бази НУБіП України;

• вносити пропозиції ректорату щодо організації нових і реорганізації існуючих 
наукових підрозділів НДЧ;

• контролювати дотримання головами редакційних рад і відповідальними 
редакторами наукових видань вимог щодо якості підготовки рукописів;

• вимагати від керівників наукових структурних підрозділів своєчасного подання 
інформації щодо підготовки наукових видань до друку.

4.2. НДЧ зобов’язана:
• здійснювати свою діяльність у межах, обумовлених даним Положенням;
• організовувати виконання на високому науковому рівні фундаментальних і 

прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок;
• організовувати проведення І етапу конкурсного відбору проектів 

фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) 
розробок, які виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету;

• здійснювати підготовку науково-методичних і нормативних матеріалів, що 
регламентують проведення НДР, на основі відповідних законів України й державних 
стандартів;

• здійснювати аналітичну обробку звітних матеріалів, поданих НДІ, ННІ, 
факультетами, іншими науковими структурними підрозділами, та підготовку на цій основі 
підсумків про результати наукової та інноваційної діяльності НУБіП України за поточний 
рік;
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• здійснювати підготовку презентаційних матеріалів про результати наукової 
та інноваційної діяльності НУБіП України за поточний рік до звітів ректора і першого 
проректора тощо.

• організовувати проведення наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, 
виставок, у тому числі міжнародних;

• здійснювати організацію, підготовку, науково-редакційну та методичну роботу 
щодо випуску наукових видань, у т.ч. електронних;

• залучати до наукової діяльності талановиту молодь; координувати науково- 
дослідну роботу молодих вчених і студентів НУБіП України;

• забезпечувати метрологічний контроль та метрологічний нагляд в 
НУБіП України.

5. Відповідальність
5.1. НДЧ несе відповідальність за:
• своєчасність та якість виконання покладених на науково-дослідну частину 

обов’язків, наказів, розпоряджень ректора НУБіП України і першого проректора тощо;
• раціональне використання коштів державного бюджету України, що 

виділяються НУБіП України Міністерством освіти і науки України, іншими 
міністерствами і відомствами на проведення фундаментальних і прикладних досліджень, 
науково-технічних (експериментальних) розробок;

• об’єктивність даних всіх видів інформації та звітності.

6. Взаємовідносини з іншими підрозділами НУБіП України
6.1. НДЧ у  своїй роботі співпрацює з:
• НДІ, ННІ, факультетами НУБіП України, УЛЯБП АПК, ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут», ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний 
інститут», ВП НУБіП України «Науково-дослідний і проектний інститут стандартизації і 
технології екобезпечної та органічної продукції», ВП НУБіП України «Боярська лісова 
дослідна станція», науковими відділами, науковими лабораторіями, підрозділами 
навчально-дослідних господарств, кафедрами -  з питань виконання науково-дослідних 
робіт;

• планово-фінансовим відділом -  щодо підготовки даних для розрахунку 
кошторисів доходів і видатків;

• бухгалтерською службою НУБіП України -  з питань виплати заробітної плати 
та оплати відряджень науковцям, придбання матеріалів і обладнання тощо;

• відділом кадрів -  з питань зарахування на роботу наукових співробітників і 
допоміжного персоналу;

• службами і підрозділами інженерного та інформаційного забезпечення -  з 
питань, що належать до компетенції науково-дослідної частини.

Взаємовідносини з підрозділами і службами НУБіП України ґрунтуються на 
основних засадах Статуту НУБіП України, затвердженої структури та положень 
відповідних структурних підрозділів і служб.

7. Припинення діяльності
7.1. НДЧ припиняє свою діяльність за наказом ректора НУБіП України на підставі 

рішення вченої ради НУБіП України.
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