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1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок виконання науково-дослідних робіт у Львівсь-

кому національному університеті природокористування (далі – Положення) роз-

роблено на підставі Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність” 

“Про вищу освіту”, “Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки”, “Про 

стандартизацію”, Статуту Львівського національного університету природокори-

стування, Положення про науково-дослідну частину Львівського національного 

університету природокористування,  інших нормативних документів Міністерст-

ва освіти і науки України та Львівського національного університету природоко-

ристування.  

1.2. Положення окреслює засади організації та порядку виконання науково-

дослідних робіт (далі – НДР) у Львівському національному університеті приро-

докористування (далі – Університет). 

1.3. Положення визначає мету розробки, організаційну форму виконання 

НДР, порядок залучення працівників для виконання НДР, порядок контролю та 

звітності НДР. 

1.4. Метою НДР є: 

- одержати та застосувати нові наукові знання для досягнення суспільно-

корисних наукових результатів, забезпечити якісну підготовку фахівців для еко-

номіки, наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; 

- розв’язати комплексні завдання у сфері наукового й науково-технічного 

розвитку; 

- впроваджувати та використовувати як на вітчизняному, так і на світовому 

ринку результати наукових досліджень і розробок. 

1.5. Основними завданнями НДР є: 

- розвивати фундаментальні дослідження у природничих, соціоекономічних 

і гуманітарних науках з метою подальшого використання одержаних результатів 

для реалізації пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та 

розбудови економіки України; 

- здійснювати прикладні дослідження і розробки з метою ефективного ви-

користання наукового потенціалу Університету для вирішення актуальних про-

блем у сфері агропромислового комплексу і соціального розвитку села; 

- підтримувати діючі і формувати нові наукові школи; 

- здійснювати заходи з підтримки наукових досліджень молодих вчених, 

докторантів, аспірантів, студентів; 
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- забезпечувати підготовку в Університеті наукових і науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації; 

- ефективно використовувати науковий і науково-технічний потенціал Уні-

верситету для вирішення пріоритетних завдань держави та проведення соціаль-

но-економічних перетворень; 

- розвивати нові прогресивні форми науково-технічної співпраці з вітчизня-

ними і закордонними осередками академічної та галузевої науки для спільного 

вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих техно-

логій для агропромислового комплексу і розширення використання наукових ро-

зробок Університету; 

- розвивати інноваційну діяльність для створення наукоємної науково-

технічної продукції, призначеної для забезпечення соціально-економічного роз-

витку агропромислового комплексу і сільських територій; 

- сприяти захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників; 

- проводити кон’юнктурні дослідження ринку наукових послуг, патентно-

ліцензійні роботи, здійснювати маркетингове, інформаційне забезпечення та тра-

нсфер науково-технічної продукції відповідно до міжнародних стандартів; 

- розробляти та удосконалювати стандарти вищої освіти з урахуванням до-

сягнень вітчизняної і світової  науки і техніки. 

 

2. Виконавці НДР 

2.1. Науковий керівник – особа, яка здійснює загальне керівництво НДР, як 

правило, має науковий ступінь доктора чи кандидата (доктора філософії) наук. 

Стаж її наукової роботи, творчий доробок та інші кваліфікаційні характеристики 

повинні відповідати рівню провідного наукового співробітника. Науковими кері-

вниками НДР, які виконують молоді вчені, можуть бути кандидати наук (докто-

ри філософії), кваліфікаційні характеристики яких відповідають рівню наукового 

співробітника Університету.  

Обов’язки наукового керівника НДР: 

- здійснювати науково-організаційне керівництво  виконання НДР; 

- формувати напрями досліджень і розробок; 

- здійснювати підбір кадрів для виконання теми, ставити кожному виконав-

цю конкретні завдання досліджень, визначати порядок і методи їхнього 

проведення; 
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- відповідати за цільове використання коштів, виділених на НДР, та одер-

жання запланованих наукових результатів; 

- узагальнювати результати, отримані під час досліджень; 

- керувати підготовкою наукових звітів НДР, забезпечувати своєчасне по-

дання встановленої звітності та іншої інформації за тематикою НДР; 

2.2. Відповідальний виконавець – особа, яка здійснює оперативне (органі-

заційне) керівництво НДР, штатний працівник університету, який, як правило, 

має науковий ступінь. 

 2.3. Колектив виконавців (у окремих випадках – виконавець) – група нау-

кових, науково-педагогічних та інших працівників, докторантів, аспірантів і сту-

дентів Університету, яким за їхньою згодою доручають за наказом ректора вико-

нати відповідні роботи, передбачені в технічному завданні на виконання НДР. 

2.4. Залежно від характеру, складності та обсягу роботи до виконання НДР 

можуть бути залучені працівники інших закладів вищої освіти, науково-

дослідних установ, підприємств, установ та організацій. Таких працівників до 

виконання НДР можна залучати в межах до 25% від фонду заробітної плати. 

 

3. Загальні правила виконання НДР 

3.1. Підставою для виконання НДР за рахунок коштів державного бюджету 

та грантів є наказ ректора університету, виданий на підставі наказу Міністерства 

освіти і науки України або на підставі службової записки наукового керівника 

теми, виконуваної за рахунок коштів гранту.  

Підставою для виконання НДР – госпдоговірних тем – є укладений із замо-

вником договір про створення та передання науково-технічної продукції, додат-

ками до якого є протокол узгодження договірної ціни, калькуляція кошторисної 

вартості виконаних робіт (наданих послуг), календарний план виконання НДР 

3.2. За результатами виконання НДР, що виконується за кошти державного 

бюджету, або її окремих етапів складають звіт про НДР за встановленою фор-

мою. Звіт про таку НДР розглядають та ухвалюють на засіданні науково-

технічної ради Університету. Звітність по НДР зберігають у науковій частині 

Університету впродовж 5 років. 

 

4. Планування, організація, облік і фінансування НДР 

4.1. НДР, які виконують в Університеті за рахунок коштів державного бю-

джету, включають у Тематичний план наукових досліджень та розробок, які ви-
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конує Університет за рахунок коштів державного бюджету у відповідному році. 

НДР закріплюють за кафедрами або іншими підрозділами університету. 

4.2. Проект НДР повинен містити фінансове обґрунтування витрат, яке 

включає обсяг витрат на заробітну плату та нарахування на заробітну плату, ви-

датки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, відрядження безпосеред-

ніх виконавців, інші витрати, накладні витрати. 

4.3. Мінімальний обсяг фінансування НДР з коштів державного бюджету 

визначає Міністерство освіти  і науки України. 

4.4. НДР, які повністю або частково фінансуються за кошти держбюджету, 

місцевих бюджетів, необхідно реєструвати відповідно до Порядку державної ре-

єстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських ро-

біт і дисертацій, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 

27.10.2008 р. №977 (зі змінами). 

4.5. Для НДР, які повністю або частково фінансуються за кошти держбю-

джету, розробляють технічне замовлення. Для НДР, які виконуються за госпдо-

говорами, технічне завдання розробляється за вимогою замовника або може бути 

замінене іншим документом (зокрема договором про створення та передання на-

уково-технічної продукції), в якому викладені вимоги до очікуваних результатів 

після закінчення НДР.  

4.6. Використання коштів на виконання НДР проводять відповідно до за-

тверджених калькуляцій кошторисної вартості виконаних робіт і фактичного фі-

нансування. 

4.7. Джерелами фінансування НДР Університету є: держбюджет України, у 

т.ч. держзамовлення, Державний фонд фундаментальних досліджень, кошти за-

мовників (юридичних і фізичних осіб), гранти українських і міжнародних органі-

зацій. 

 

5. Припинення НДР 

5.1. НДР вважається виконаною, якщо: 

- затверджено заключний звіт про НДР, виконувану за рахунок коштів 

держбюджету та грантів; 

- затверджено акт про прийняття результатів НДР (здачі-прийняття науко-

во-технічної продукції), виконуваної за госпдоговорами; 

- здійснено взаєморозрахунки між замовником і виконавцем (при виконан-

ні роботи або наданні послуг за договором). 
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5.2. Виконання НДР достроково припиняють, якщо виявлено недоцільність 

подальшого проведення робіт або якщо вона втратила свою актуальність. Відпо-

відне рішення повинно бути погоджене з замовником. 

 

6. Внесення змін і доповнень до положення 

6.1. Зміни і доповнення до Положення вносять у тому ж порядку, що діє 

для його затвердження. 

 

 


