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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Навчально-науковий інженерно-технічний інститут (далі – Iнститут) є 

навчально-науковим, дослідно-виробничим, методичним і консультативним 

підрозділом Львівського національного університету природокористування 

(далі – Університет) з розробки та впровадження наукомістких технологій і те-

хнологічних процесів виробництва, зберігання та переробки сільськогосподар-

ської продукції, інженерного забезпечення і супроводу цих технологій та тех-

нологічних процесів, а також із розробки і впровадження засобів комплексної 

механізації, автоматизації та контролю якості для агропромислового виробниц-

тва (АПВ), енергозабезпечення його відновлюваними та традиційними джере-

лами.  

1.2. Інститут підпорядковується ректорату Університету. Ректорат визна-

чає перспективні та конкурентоспроможні напрямки робіт, виділяє Інституту 

кошти, що надаються Університету на розвиток науково-дослідної діяльності, 

контролює використання цих коштів, а також якість виконуваних Інститутом 

робіт, сприяє підготовці та поданню проєктів, договорів щодо фінансування ді-

яльності Інституту відповідно до чинного законодавства. 

1.3. Інститут не є юридичною особою та немає окремого рахунка. 

1.4. Інститут у своїй діяльності дотримується статуту Університету та 

прийнятих у ньому вимог щодо виконання науково-дослідних робіт і впрова-

дження розробок у виробництво. 

1.5. Структура, штатний розпис і кошторис витрат Інституту затверджу-

ється ректором Університету. 

1.6. Керівництво Інститутом здійснює директор Інституту, який підпо-

рядковується ректору Університету та ним призначається. 

1.7. Наукові і практичні розробки Інститут виконує за договорами, госпо-

дарськими угодами з Міністерством освіти та науки України, Міністерством 

аграрної політики України, обласними та районними державними адміністраці-

ями, іншими органами державного управління, окремими юридичними та фізи-

чними особами. 

1.8. Уся діяльність Інституту координується і спрямовується Університе-

том. 
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2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ 

2.1. Основними напрямами діяльності Інституту є: 

- розробка нових енерго- та ресурсоощадних механізованих і автоматизо-

ваних технологій, технологічних процесів і операцій виробництва, зберігання, 

переробки продукції рослинництва і тваринництва; 

- розробка, дослідження, проєктування і виготовлення засобів механізації 

та автоматизації для АПВ, нових робочих органів, вузлів та агрегатів машин і 

обладнання для АПВ, а також для технічного та технологічного сервісу; 

- розробка, дослідження, проєктування та виготовлення дослідних зразків, 

макетів та окремих елементів автоматизованих систем управління технологіч-

ними процесами виробництва і зберігання продукції, а також систем і засобів 

контролю якості та ефективності виконання технологічних процесів і операцій 

для АПВ; 

- розробка, дослідження, проєктування та виготовлення систем і засобів 

контролю якості для АПВ, а також проєктування і виготовлення дослідних зра-

зків, макетів, окремих елементів таких систем; 

- розробка, дослідження, проєктування та виготовлення систем і засобів 

для реалізації технологій точного землеробства, їх налагодження та інформа-

ційний супровід; 

- підвищення експлуатаційних показників і надійності роботи машинно-

тракторних агрегатів, комплексів і систем машин, технологічних ліній в АПВ; 

- розробка, проєктування та виготовлення ощадних систем енерго-

постачання підприємств АПК з традиційних і відновлюваних джерел; 

- дослідження та проєктування ефективних систем технічного та техноло-

гічного сервісу АПВ, обґрунтування та підготовка рекомендацій щодо форму-

вання машинно-технологічних станцій, сервісних служб, дилерських пунктів 

тощо в регіоні; 

- забезпечення творчої співпраці з науковими, науково-дослідними уста-

новами, департаментами агропромислового розвитку облдержадміністрації, мі-

сцевими органами виконавчої влади, суб’єктами господарської та підприємни-

цької діяльності;  

- створення комп’ютерної бази даних щодо технологій виробництва, збе-

рігання та переробки сільськогосподарської продукції, а також характеристик 

технічних засобів, які використовуються; 
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- надання інформаційних, методичних і консультативних послуг вироб-

никам сільськогосподарської продукції, іншим установам та організаціям з пи-

тань упровадження новітніх технологій, сучасних систем енергопостачання, 

ефективного використання засобів механізації та автоматизації; проведення ек-

спертизи аграрних технологій та техніки на замовлення підприємств, держав-

них установ і служб; 

- налагодження міжнародних зв’язків і контактів з фірмами –

розробниками технологій та обладнання для АПВ з метою створення дилерсь-

ких, дистриб’юторських, виставкових і консультаційних центрів; 

- поглиблення та розвиток міжнародних зв’язків з провідними універси-

тетами та дослідницькими установами з метою уможливлення участі працівни-

ків Інституту в міжнародних проєктах і програмах;  

- забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з механізації 

сільського господарства та енергетики аграрного виробництва; 

- забезпечення підвищення кваліфікації інженерно-технічних кадрів для 

потреб регіону, поглиблення інтеграційних зв’язків з практикою агро-

промислового виробництва; 

- видання за результатами закінчених наукових і експериментальних роз-

робок наукових монографій, навчальних та методичних посібників, рекоменда-

цій виробництву; організація і проведення науково-дослідних та науково-

практичних семінарів і конференцій, конкурсів інженерних проєктів, виставок 

тощо. 

2.2. Рекламна діяльність Інституту здійснюється через засоби масової ін-

формації, соціальні мережі, видання буклетів, участь у виставках, наукових і 

науково-практичних конференціях, нарадах, семінарах. 

 

 

3. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ 

3.1. Інститут очолює директор, який призначається ректором Університе-

ту. 

3.2. Інститут може входити в науково-навчальні та виробничо-технічні 

об’єднання з іншими організаціями (підприємствами) регіону та держави. 

3.3. Інститут формує плани наукових досліджень та інших видів діяльно-

сті, штатний розпис, кошторис витрат на його утримання. 
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3.4. Плани наукових досліджень, інших видів діяльності, структура, шта-

тний розпис, кошторис витрат затверджуються ректором Університету. 

3.5. Науково-дослідні та практичні розробки в Інституті виконуються 

штатними працівниками Інституту, сумісниками з числа професорсько-

викладацького і допоміжного персоналу кафедр Університету, сумісниками 

сторонніх організацій на договірних умовах, студентами, аспірантами, які ви-

конують відповідні дослідження. 

3.6. У складі Інституту функціонують відділи, лабораторії, сектори та 

групи, тимчасові творчі колективи, які виконують свої конкретні обов’язки згі-

дно з темами і завданнями досліджень, у тому числі в інших установах, закла-

дах, організаціях. Організовують роботу підрозділів і несуть відповідальність за 

їх виконання їх керівники, керівники тем і завдань, керівники структурних під-

розділів. 

3.7. Працівникам Інституту створюються належні умови для продуктив-

ної праці. 

3.8. Усі види робіт, які виконуються в Інституті, відповідають вимогам 

правил і норм техніки безпеки та виробничої санітарії. 

3.8. Фінансові операції, бухгалтерський облік, звітність, платежі і розра-

хунки, пов’язані з діяльністю Інституту, здійснюють через бухгалтерію Універ-

ситету з відображенням їх на окремому субрахунку. 

 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТУ 

4.1. Для виконання Інститутом визначених цим положенням завдань ви-

користовується наявна на факультеті механіки, енергетики та інформаційних 

технологій матеріально-технічна база, лабораторії, прилади, обладнання, парк 

навчальних машин, навчальна майстерня, навчальний полігон. 

4.2. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Інституту здійснюєть-

ся адміністративно-господарською частиною університету. 

4.3. Для виконання окремих тем чи завдань на умовах співпраці може ви-

користовуватись матеріальна база суб’єктів – партнерів Інституту (науково-

дослідних установ, конструкторських бюро, машино-випробувальних станцій 

тощо). 

4.4. Розширення матеріально-технічної бази Інституту проводиться згідно 

з планом Університету. 
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5. ДЖЕРЕЛА ТА ЗАСОБИ ФІНАНСУВАННЯ 

5.1. Діяльність Інституту не вимагає додаткових бюджетних коштів. 

5.2. Фінансування Інституту здійснюється за рахунок його господарської 

діяльності. 

5.3. Кошти на проведення робіт в Інституті згідно з проєктами, темами і 

завданнями надходять на банківський рахунок Університету і використовують-

ся лише згідно з калькуляцією затрат на виконання замовлень та з урахуванням 

календарних планів їх здачі. 

5.4. Кошти, отримані від реалізації науково-технічної та іншої продукції, 

надходять на рахунок Університету та витрачаються на потреби Інституту та 

Університету згідно з цим положенням. 

5.5. Фінансування та бухгалтерський облік в Інституті здійснюється бух-

галтерією Університету. 

5.6. Накладні витрати Інституту не повинні перевищувати 10% його гро-

шових надходжень. 

 

6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ІНСТИТУТУ 

6.1. Інститут може бути реорганізований в іншу навчальну науково-

дослідну структуру Університету на основі рішення вченої ради Університету. 

6.2. У разі реорганізації Інституту всі його права та обов’язки переходять 

до правонаступника. 

6.3. Ліквідація Інституту здійснюється у загальноприйнятому порядку. 

 

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Зміни і доповнення до цього положення вносять у тому ж порядку, 

що діє для його затвердження. 


