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1. Загальнi положення 
1.1. Науково-дослiдна частина (надалі НДЧ) є структурним 

пiдроздiлом Тернопiльського національного педагогічного унiверситету 
iменi Володимира Гнатюка (ТНПУ), створена для здiйснення фундамента-
льних досліджень та прикладних розробок за рахунок бюджетних i поза-
бюджетних коштiв, а також науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських 
i технологiчних розробок за господарськими договорами з пiдприємствами 
i органiзацiями. НДЧ не має самостiйного балансу i статусу юридичної осо-
би. 
 1.2. При   організації   та  проведенні  ННТД  НДЧ  керується Консти-
туцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,  
Кабінету Міністрів України,  Міністерства освіти і науки України, Поло-
женням МОН затвердженим наказом № 422 від 01.06.2006 р., статутом уні-
верситету. 

1.3. Кiнцевим результатом дiяльностi НДЧ є створення передової кон-
курентоспроможної наукової продукцiї, в процесi якого удосконалюється 
навчальний процес, пiдвищується наукова i професiйна квалiфiкацiя вико-
навцiв: спiвробiтникiв i студентiв. 

1.4. Змiни i доповнення до дiючого Положення вносяться пiсля розг-
ляду їх Вченою радою унiверситету та затвердження ректором. 

 
2. Мета, основні завдання та принципи організації 

 2.1. Основною метою ННТД університету є одержання і використання 
нових наукових  знань  з  метою  створення  суспільно  корисних наукових 
результатів,  забезпечення   якісної   підготовки   фахівців   для народного 
господарства,  наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;  
розв'язання комплексних задач у  сфері наукового, технологічного розвит-
ку; впровадження та використання в Україні  і  на  світовому  ринку  науко-
вих  і   науково-практичних результатів. 
 2.2. Основними    завданнями    НДЧ    у   галузі   наукової, науково-
технічної діяльності є: 
      2.2.1. Розвиток    фундаментальних    досліджень   у   галузі природни-
чих,         гуманітарних,         психолого-педагогічних, соціально-
економічних  наук з метою їх подальшого використання для розвитку  
пріоритетних  напрямів  науки  і  техніки,   суспільного розвитку  та  розбу-
дови  економіки  країни.  Виконання  прикладних досліджень і розробок з 
метою ефективного використання і  розвитку наукового  потенціалу,  залу-
чення  додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань галу-
зі. 
     2.2.2. Дослідження  і  розробка теоретичних та методологічних основ 
формування і розвитку вищої освіти,  підсилення впливу науки на  вирі-
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шення  завдань освіти і виховання,  збереження і зміцнення визначального 
характеру науки в  розвитку  суспільства,  культури, економіки. 
     2.2.3. Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл. 
     2.2.4. Здійснення  заходів щодо підтримки наукових досліджень моло-
дих учених та обдарованих студентів,  залучення їх до наукових шкіл. 
     2.2.5. Забезпечення підготовки в університеті кваліфікованих фахівців, 
наукових  та  науково-педагогічних  кадрів  вищої  кваліфікації на основі 
новітніх досягнень науково-технічного прогресу. 
     2.2.6. Ефективне  використання наукового і науково-технічного потенці-
алу  для   вирішення   пріоритетних   завдань оновлення    виробництва   та   
проведення   соціально-економічних перетворень. 
     2.2.7. Розвиток  нових,  прогресивних форм науково-технічного співро-
бітництва  із   закордонними   і   вітчизняними   осередками академічної   та  
галузевої  науки  з  метою  спільного  вирішення найважливіших   науково-
технічних   завдань,   створення   високих технологій  і  розширення  вико-
ристання  наукових  розробок  університету у народному господарстві. 
     2.2.8. Розвиток   інноваційної   діяльності   для   створення наукоємної  
науково-технічної  продукції  та  конкурентоспроможних зразків нової тех-
ніки і матеріалів,  орієнтованих на ринок високих технологій. 
     2.2.9. Сприяти захисту інтелектуальної власності та авторських прав до-
слідників як основи зміцнення і розвитку науки,  виходу  на світовий ринок 
високотехнологічної продукції. 
     2.2.10. Модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази 
університету та ефективне її використання. 
     2.2.11. Організація інформаційної та  видавничої  діяльності, популяри-
зація  досягнень  науки  через засоби масової інформації, мережу інтернет. 
     2.2.12. Проведення  кон'юнктурних  досліджень  ринку наукових послуг,  
патентно-ліцензійної роботи,  здійснення  маркетингового, інформаційного   
забезпечення   та   трансферу   науково-технічної продукції відповідно до 
міжнародних стандартів. 
     2.2.13. Розроблення  та  наповнення  змісту  стандартів вищої освіти з 
урахуванням досягнень світової науки і техніки. 

 

2. Структура, права i функцiональнi обов'язки НДЧ i нау-
кових пiдроздiлiв 

2.1. Структура i штати НДЧ визначаються у залежностi вiд рiчного об-
сягу виконуваних робiт (рiчного фонду заробiтної плати) i затверджуються 
Міністерством освіти і науки за поданням ректора унiверситету на початку 
року. В разi необхiдностi структура i штатний розпис може змiнюватися 
протягом року за аналогічною процедурою. 
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2.2. Основними структурними одиницями НДЧ є: науково-дослідна 
лабораторiя, навчально-дослідна лабораторiя, науковий колектив теми. 
Пiдроздiл може бути у складi кафедри або безпосередньо пiдпорядкований 
НДЧ. 

2.3. Управлiння НДЧ здiйснюється керівником НДЧ, який признача-
ється наказом ректора за поданням проректора з наукової роботи. У пря-
мому пiдпорядкуваннi керівника НДЧ є вiддiл органiзацiї та облiку науко-
во-дослiдних робiт (НДР), адмiнiстративно-управлiнський та обслуговую-
чий персонал, а також науковi пiдроздiли НДЧ. 

2.4. Керівник НДЧ несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю виконання на-
уково-дослiдних робiт, рацiональне використання засобiв, придбаних для 
проведення цих робiт, дотримання планової, фiнансової i договiрної дис-
циплiни. 

2.5. Основнi науковi i науково-органiзацiйнi питання дiяльностi НДЧ 
розглядаються науково-технiчною радою (НТР) унiверситету. 

2.6. Структурний пiдроздiл НДЧ очолює його керiвник (керiвник теми, 
завiдувач лабораторiєю, завiдувач вiддiлом тощо), який несе повну персо-
нальну вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi пiдроздiлу перед замовни-
ком i НДЧ, а також дотримання вимог охорони працi та технiки безпеки. 

2.7. Керiвник госпрозрахункового пiдроздiлу має право: 
- вносити пропозицiї щодо укладення договорiв; 
- вносити пропозицiї щодо змiни штатного розпису, структури 

пiдроздiлу, встановлення надбавок i окладiв в межах фонду заробiтної пла-
ти, заохочення спiвробiтникiв, їх звiльнення, підвищення або пониження в 
посадi; 

- розподiляти премiї серед спiвробiтникiв в межах фонду матерiально-
го заохочення. 

2.8. Керiвник пiдроздiлу зобов'язаний: 
- виконувати плановi i договiрнi зобов'язання перед замовником i НДЧ; 
- забезпечити високу ефективнiсть i якiсть науково-технiчної продук-

цiї, яка була б конкурентоспроможною на ринку i давала б можливiсть її 
тиражування; 

- удосконалювати органiзацiю роботи пiдроздiлу з метою одержання 
максимальних результатів; 

- пiдтримувати в колективi високу трудову, виробничу i фiнансову ди-
сциплiну. 
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3. Органiзацiя i планування науково-дослiдних робiт 

3.1. Науково-дослiднi роботи, що виконуються за господарськими до-
говорами. 

3.1.1. Основою для виконання НДР є госпдоговiр мiж замовником та 
унiверситетом, в якому вказується керiвник розробки. 

3.1.2. Договiр включає такi обов'язковi документи: 
 - договiр; 
 - технiчне завдання; 
 - календарний план робiт; 
 - протокол договiрної цiни виконуваної роботи; 
 - кошторис витрат по темi (для внутрiшнього використання). 
3.1.3. У договорi обов'язково повинна бути передбачена виплата замо-

вником авансу не пiзнiше 25 днiв пiсля його пiдписання у розмiрi 25% рiч-
ної суми договору. У випадку дiї договору бiльше одного року замовник до 
15-20 сiчня перераховує суму авансу в розмiрi 25% суми договору поточно-
го року, що є юридичною пролонгацiєю договору на поточний рiк. 

3.1.4. Договiр вступає в силу пiсля пiдписання його обома сторонами 
(пiдписи завiренi круглими печатками сторiн, що домовляються) i реєстра-
цiї в НДЧ унiверситету. 

3.1.5. Керiвник госпдоговiрної теми призначається наказом ректора 
унiверситету з дня реєстрацiї договору на пiдставi заяви керiвника i подан-
ня керівника НДЧ за згодою проректора з наукової роботи. 

3.1.6. Керiвник теми оформляє кошторис витрат на поточний рiк 
згiдно доведених наказом економiчних нормативiв: 

- максимальний вiдсоток фонду заробiтної плати вiд рiчного обсягу го-
спдоговору, виконуваного власними силами, в тому числi для безпосеред-
нiх виконавцiв i адмiнiстративно-управлiнського персоналу; 

- вiдсоток нарахування на соцстрах вiд рiчного фонду заробiтної плати; 
- вiдсоток накладних видаткiв вiд рiчного обсягу госпдоговору, вико-

нуваного власними силами; 
- вiдсоток планових нагромаджень вiд рiчного обсягу госпдоговору, 

виконуваного власними силами; 
- iнших обов'язкових вiдрахувань в бюджет згiдно чинного законодав-

ства України. 
Примiтка: рiчний обсяг госпдоговору, виконуваного власними  силами, рiвний рiчному 

обсягу договору згiдно календарного плану за виключенням рiчної суми 
субпiдрядних договорiв. 

3.1.7. Керiвник теми у вiдповiдностi з рiчним обсягом фонду заробiт-
ної плати виконавця формує колектив пiдроздiлу. Зарахування на роботу по 
темi штатних працiвникiв i сумiсникiв здiйснюється з дня поступлення на 
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розрахунковий рахунок унiверситету авансу вiд замовника або суми коштiв 
першого етапу договору пiсля його опроцентування. 

3.2. Науково-дослiднi роботи, що фiнансуються з бюджету 

3.2.1. Держбюджетне фiнансування науково-дослiдних робiт здiйсню-
ється на конкурснiй основi. Конкурс на виконання конкретної тематики 
оголошується Мiнiстерством освiти і науки України, Нацiональним 
космiчним агентством України, iншими мiнiстерствами, вiдомствами та 
фондами. 

3.2.2. Конкурс на виконання науково-дослiдних робiт може оголошу-
ватись НДЧ унiверситету. Фiнансування в цьому випадку здiйснюється за 
рахунок фонду науково-технiчного i соцiального розвитку унiверситету 
згiдно Положнння "Про проведення конкурсного вiдбору i експертизи 
НДР". 

3.2.3. Основою органiзацiї i планування науково-дослiдної роботи є 
пiдписане i завiрене печаткою вiдповiдного Мiнiстерства чи вiдомства (фо-
нду) технiчне завдання чи тематичний план i видiленi кошти. 

3.2.4. Основою органiзацiї i планування науково-дослiдної роботи за 
рахунок фонду науково-технiчного i соцiального розвитку унiверситету є 
пiдписане i завiрене печаткою унiверситету технiчне завдання i наказ по 
унiверситету з вказуванням видiлених коштiв. 

3.2.5. Керiвник теми на основi затвердженого технiчного завдання за-
ключає договiр з проректором з наукової роботи, до якого додаються такi 
документи: 

 - технiчне завдання; 
 - календарний план робiт; 
 - кошторис витрат на поточний рiк. 
3.2.6. Договiр вступає в силу пiсля пiдписання його обома сторонами i 

реєстрацiї в НДЧ унiверситету. 
3.2.7. Керiвник держбюджетної теми призначається наказом ректора 

унiверситету з дня пiдписання технiчного завдання замовником або прорек-
тором з наукової роботи (у випадку видiлення коштiв iз фонду науково-
технiчного i соцiального розвитку унiверситету) на пiдставi заяви керiвника 
теми та подання керівника НДЧ за згодою проректора з наукової роботи та 
міжнародного співробітництва. 

3.2.8. Керiвник теми оформляє кошторис витрат на поточний рiк 
згiдно доведених наказом економiчних нормативiв: 

- максимальний вiдсоток фонду заробiтної плати вiд рiчного обсягу го-
спдоговору, виконуваного власними силами, у тому числi безпосередньо 
виконавцям i на адмiнiстративно-управлiнський персонал; 

- вiдсоток нарахування на соцстрах вiд рiчного фонду заробiтної плати; 
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- вiдсоток накладних видаткiв вiд рiчного обсягу договору, виконува-
ного власними силами; 

- вiдсоток централiзованого рiчного фонду розвитку вiд рiчного обсягу 
договору, виконуваного власними силами. 
Примiтка: рiчний обсяг договору, виконуваного власними силами, рiвний рiчному обсягу 

договору згідно календарного плану за виключенням рiчної суми субпiдря-
дних договорiв. 

3.2.9. Керiвник теми у вiдповiдностi з рiчним обсягом фонду заробiт-
ної плати виконавця формує колектив пiдроздiлу. Зарахування на роботу по 
темi штатних працiвникiв i сумiсникiв, здiйснюється з часу реєстрацiї дого-
вору в НДЧ унiверситету. 

3.2.10. За рiшенням НТР унiверситету фундаментальнi та пошуковi ро-
боти можуть фiнансуватися i за рахунок ФНТСР. Договiр на виконання цих 
робiт оформляється мiж керiвником теми i проректором з наукової роботи 
тiльки на один рiк. 

3.2.11. Розробки, що фiнансуються з ФНТСР, виконуються виключно 
спiвробiтниками та студентами унiверситету. Економiя коштiв i прибуток 
по цих договорах не утворюється. 

3.2.12. Результати виконання держбюджетної теми розглядаються на 
НТР унiверситету на основi попереднього рецензування провiдними фахiв-
цями у данiй галузi, а також акту прийому-здачi роботи. 

3.3.Науково-виробнича дiяльнiсть 

3.3.1. На базi виробничих потужностей унiверситету можуть створюва-
тись госпрозрахунковi дiльницi, цехи, заводи тощо, якi можуть бути як в 
складi наукових пiдроздiлiв, так i безпосередньо пiдпорядкованi НДЧ без 
статусу юридичної особи. Дiяльнiсть вищезгаданих виробничих структур-
них одиниць регламентується окремими положеннями, якi створюються за 
рiшенням НТР та наказом ректора. Основою для прийняття рiшення про 
створення таких одиниць є розроблений бiзнес-план. 

4. Калькуляцiя, облiк затрат на науково-технiчну продук-
цiю 

4.1. Калькуляцiя витрат госпдоговiрної тематики  

4.1.1. Пiсля реєстрацiї госпдоговору в НДЧ унiверситету 
керiвник теми в десятиденний термiн складає кошторис витрат по темi 

згiдно доведених наказом на поточний рiк економiчних нормативiв за стат-
тями: 

Ст.1 - фонд заробiтної плати, 
Ст.2 - нарахування на соцстрах, 
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Ст.18- iншi витрати, в частинi - накладнi витрати, стаття - плановi при-
бутки. 

4.1.2. Розмiр статтi фонду заробiтної плати, значення якої визначено 
економiчним нормативом, є максимальним i не може бути бiльше вказаної 
суми. Керiвник теми має право в цих межах встановлювати, а також змiню-
вати розмiр статтi фонду заробiтної плати протягом поточного року. Решта 
перерахованих статей витрат є фiксованими i не можуть змiнюватися 
керiвником. Змiна можлива тiльки пiсля змiни економiчних нормативiв на-
казом по унiверситету. Фонд заробiтної плати розподiляється на фонд заро-
бiтної плати виконавцiв i фонд заробiтної плати адмiністративно-
управлiнського персоналу згiдно встановлених економiчних нормативiв. 

4.1.3. Решта статей витрат: 
Ст.5.а - матерiали, реактиви, комплектуючi вироби науково-

виробничого призначення,  
Ст.5.б - послуги стороннiх органiзацiй,  
Ст.5.в - вiдрядження, 
Ст.5.г - iншi прямi витрати, пов'язанi з виконанням теми,  
Ст.12 - спецобладнання, 
Ст.18 - iншi витрати: накладнi витрати та iншi непрямi витрати, мо-

жуть об'єднуватися при плануваннi в одну ст.18 i використовуватися 
керiвником теми протягом поточного року в довiльному спiввiдношеннi 
мiж вищенаведеними статтями. Списання використаних коштiв по темi 
обов'язково розноситься бухгалтерiєю по всiх наведених статтях. 

4.1.4. До накладних витрат вiдносяться: плата за опалення, газ, 
освiтлення, канцтовари, телефоннi розмови, вiдрядження АУП, утримання 
автотранспорту та iнших засобiв, оплата послуг санепiдемстанцiї та iншi 
непрямi витрати. Накладнi витрати визначаються згiдно встановленого на-
казом рiчного економiчного нормативу. 

4.2. Калькуляцiя витрат держбюджетної тематики. 

4.2.1. Пiсля реєстрацiї договору в НДЧ унiверситету керiвник теми в 
десятиденний термiн складає кошторис витрат по темi згiдно доведених на-
казом на поточний рiк економiчних нормативiв за статтями: 

Ст.1 - фонд заробiтної плати, 
Ст.2 - нарахування на соцстрах, 
Ст.18- iншi витрати, в частинi - накладнi витрати, 
Ст.12- централiзований рiчний фонд придбання обладнання. 
4.2.2. Розмiр статтi фонду заробiтної плати, значення якої визначено 

економiчним нормативом, є максимальним i не може бути бiльшим вказа-
ної суми. Керiвник теми має право в цих межах встановлювати, а також 
змiнювати розмiр статтi фонду заробiтної плати протягом поточного року. 
Решта перерахованих статей витрат є фiксованими i не можуть змiнюватися 
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керiвником. Змiна можлива тiльки пiсля змiни економiчних нормативiв на-
казом ректора унiверситету. Фонд заробiтної плати розподiляється на фонд 
заробiтної плати виконавцiв i фонд заробiтної плати адмiністративно-
управлiнського персоналу згiдно встановлених економiчних нормативiв. 

4.2.3. Решта статей витрат: 
Ст.5.а - матерiали, реактиви, комплектуючi вироби науково-

виробничого призначення,  
Ст.5.б - послуги стороннiх органiзацiй, 
Ст.5.в - вiдрядження, 
Ст.5.г - iншi прямi витрати, пов'язанi з виконанням теми, 
Ст.12 - спецобладнання, 
Ст.18 - iншi витрати: накладнi витрати та iншi непрямi витрати, мо-

жуть об'єднуватися при плануваннi в одну ст.18 i використовуватися 
керiвником теми протягом поточного року в довiльному спiввiдношеннi 
мiж вищенаведеними статтями. Списання використаних коштiв по темi 
обов'язково розноситься бухгалтерiєю по всiх наведених статтях. 

4.2.4. До накладних витрат вiдносяться: плата за опалення, газ, 
освiтлення, канцтовари, телефоннi розмови, вiдрядження АУП, утримання 
автотранспорту та iнших засобiв, оплата послуг санепiдемстанцiї та iншi 
непрямi витрати. Накладнi витрати визначаються згiдно встановленого на-
казом рiчного економiчного нормативу. 

4.2.5. Для концентрацiї коштiв по держбюджетнiй тематицi iз всiх 
держбюджетних тем створюється централiзований рiчний фонд для прид-
бання обладнання.  

4.3. Облiк витрат 

4.3.1. Облiк витрат по статтях договору ведеться бухгалтерiєю унiвер-
ситету. З метою забезпечення правильностi облiку i вiднесення витрат по 
статтях аналiтичного облiку на первинних документах керiвником теми 
проставляється номер договору та власноручний пiдпис. Матерiальнi 
цiнностi, залежно вiд їх вартостi i назви, заносяться на пiдзвiт матерiально-
вiдповiдальної особи по вказаному договору. 

4.3.2. Матерiали по мiрi їх використання повиннi списуватись в розхiд 
на основi актiв, складених матерiально вiдповiдальною особою, пiдписаних 
керiвником теми, членами створеної комiсiї та затверджених ректором 
унiверситету. Списанi матерiали по актах вiдносяться на затрати по вка-
занiй темi. 

4.3.3. Одержанi матерiали повиннi використовуватись на виконання 
теми, для якої вони були придбанi. Невикористанi i несписанi матерiали 
необхiдно здавати на склад згiдно накладної. 

4.3.4. У тому випадку, коли певнi матерiальнi цiнностi, виписанi мате-
рiально вiдповiдальним на виконання одної теми, а виробнича необхiднiсть 
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вимагає використання їх для виконання iнших тем, керiвник теми оформ-
ляє змiну напрямку витрат по накладнiй при вiдповiднiй згодi керiвника 
пiдрозділу, за яким числяться вказанi матерiальнi цiнностi. 

4.3.5. Одержане зі складу науковим керiвником спецобладнання для 
виконання робiт по темi, списується на затрати по темi. 

4.3.6. Якщо пiсля завершення робiт по темi спецобладнання, яке вико-
ристовувалось на данiй темi, не передається замовнику, то розглядається 
можливiсть його подальшого використання в унiверситетi. Таке обладнання 
може бути реалiзоване iншим органiзацiям або залишаєтся на облiку унiве-
рситету, i в залежностi вiд його вартостi, заноситься на облiк вiдповiдного 
рахунку. 

4.3.7. При вiдсутностi коштiв по темi всi фiнансовi операцiї (виплата 
заробiтної плати, вiдряджень, закупка обладнання, матерiалiв i т.д.) по 
данiй темi не проводяться, а при наявностi авансу фiнансовi операцiї про-
водяться в межах суми авансу. При цьому заробiтна плата виплачується без 
надбавки. 

4.3.8. Пiсля закiнчення теми всi фiнансовi операцiї (закупка матерiаль-
них цiнностей, їх списання i т.д.) забороняються. 

5. Кадри, праця та заробiтна плата 

5.1. Загальнi положення 

5.1.1. Керiвник теми несе повну юридичну, фiнансову i дисциплiнарну 
вiдповiдальнiсть за виконання теми, є повновласним розпорядником 
коштiв теми, якi використовуються ним тiльки на виконання даної теми, 
набирає штати структурного пiдроздiлу, встановлює i змiнює оклади вико-
навцям згiдно дiючих нормативних актiв i квалiфiкацiї працiвника, встано-
влює максимальне значення надбавки у вiдповiдностi до обсягу i якостi ви-
конаної роботи виконавцем. Встановлена керiвником теми щомiсячна над-
бавка оскарженню не пiдлягає. 

5.1.2. Керiвник теми i виконавець може бути зарахований для вико-
нання багатьох тем, як госпдоговiрних, так i держбюджетних, а одержувати 
заробiтну плату тiльки по однiй iз тем за відпрацьований час. 

5.1.3. Керiвник структурного пiдроздiлу може керувати багатьма тема-
ми, як госпдоговiрними так, i держбюджетними. 

5.1.4. Штатнi працiвники i сумiсники НДЧ одержують заробiтну плату 
за виконану роботу, яка складається з фiксованої мiсячної заробiтної плати 
у виглядi окладу i надбавки. 

5.1.5. Встановлення окладiв i надбавок проводиться виключно в межах 
рiчного фонду заробiтної плати виконавцiв теми. 

5.1.6. Фiксована заробiтна плата у виглядi окладу встановлюється при 
зарахуваннi працiвника на роботу на посаду згiдно з квалiфiкацiйними ха-
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рактеристиками, якi затвердженi вiдповiдними постановами Кабiнету 
Мiнiстрiв, Мiнiстерства освiти України, iнших документiв. 

5.1.7. Надбавка встановлюється на основi подання керiвника теми i 
оформляється наказом. Надбавка може встановлюватися: мiнiмально - на 
один мiсяць, максимально - на один календарний рiк. 

5.2. Штатнi працiвники 

5.2.1. Оформлення на роботу штатних працiвникiв здiйснюється 
вiддiлом кадрiв унiверситету згiдно чинного законодавства i даного Поло-
ження, при цьому в заявi наймача повинна бути записана умова "Згоден з 
iснуючою системою оплати працi". 

5.2.2. Посаду та розмiр оплати штатному спiвробiтнику встановлює 
керiвник пiдроздiлу згiдно чинного законодавства. 

5.2.3. Для призначення на посади головного, провiдного i старшого на-
укових спiвробiтникiв необхiднi додатковi умови: 

- для головного наукового спiвробiтника - наявнiсть вченого ступеня 
доктора наук, а також керiвництво 2-ма i бiльше НДР, що фiнансуються з 
рiзних джерел (Мiнiстерства освiти України, Мiнiстерства науки i техно-
логiй, НКАУ та iнших вiдомств i пiдприємств; 

- для провiдного наукового спiвробiтника - наявнiсть вченого ступеня 
доктора або кандидата наук i керiвництво 2-ма i бiльше НДР; 

- старшого наукового спiвробiтника - керiвництво темою. 
5.2.4. Оплата працi штатним працiвникам може проводитись як що-

мiсяця, так i поетапно, при наявностi грошей на статтi "Заробiтна плата". 
Основою виплати заробiтної плати є табель виходу на роботу працiвника. 
Табель пiдписується керiвником теми, вiзується в НДЧ.  

5.3. Сумiсники 

5.3.1. Оформлення на роботу за сумiсництвом спiвробiтникiв унiверси-
тету для виконання науково-дослiдних робiт здiйснюється НДЧ. Для цього 
необхiдно: заява на iм'я проректора з наукової роботи, в якiй повинна бути 
записана умова "Згоден з iснуючою системою оплати працi", а також iн-
дивiдуальний договiр мiж виконавцем i керiвником теми. Заява погоджу-
ється iз зав.кафедрою i деканом факультету. В iндивiдуальному договорi 
виконавець обов'язково записує "Зобов'язуюсь виконувати всi розпоря-
дження керiвника теми в межах посадової iнструкцiї для успiшного вико-
нання етапiв договору, перспективного розвитку тематики, а також займа-
тися органiзацiйно-виробничими питаннями теми". Керiвник теми також 
оформляє заяву з вiдповiдним записом "Згоден з iснуючою системою опла-
ти працi i беру на себе керiвництво темою номер ... .", а також оформляє iн-
дивiдуальний договiр з проректором з наукової роботи. Заява керiвника те-
ми погоджується з зав.кафедрою i деканом факультету. Заява та iндивiдуа-
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льний договiр затверджуються проректором з наукової роботи i є основою 
для оформлення наказу.  

5.3.2. Сумiсництво може оформлятися на основi договору-пiдряду, ра-
зової трудової угоди та iнших нормативних документiв, згiдно чинного за-
конодавства i даного Положення. 

5.3.3. Ректор, проректори i декани факультетiв можуть працювати за 
сумiсництвом тiльки в ролі керiвникiв наукових пiдроздiлiв або тем. 

5.3.4. Не дозволяється приймати на роботу за сумiсництвом осiб, якi 
працюють у замовника госпдоговiрної теми або в органiзацiї, з якою укла-
дений субпiдрядний договiр. 

5.3.5. Не дозволяється сумiсництво штатних працiвникiв госпдоговiр-
них тем по держбюджетнiй тематицi i навпаки. 

5.3.6. Забороняється сумiсництво спiвробiтникiв унiверситету по темi 
на час проходження ними пiдвищення квалiфiкацiї або стажування, крiм 
випадкiв, коли пiдвищення квалiфiкацiї або стажування працiвника здiйс-
нюється на пiдприємствi (установi) замовника теми, по якiй вiн був зарахо-
ваний, або у випадку проходження пiдвищення квалiфiкацiї на пiдриємст-
вах чи установах за мiсцем проживання. 

5.3.7. Сумiсники зараховуються в НДЧ на посади наукових, iнженерно-
технiчних працiвникiв та допомiжного персоналу згiдно з квалiфiкацiйни-
ми характеристиками, затвердженими постановами Кабiнету Мiнiстрiв та 
Мiнiстерства освiти України. 

5.3.8. Для призначення на посади головного, провiдного i старшого на-
укових спiвробiтникiв необхiднi додатковi умови: 

- для головного наукового спiвробiтника - наявнiсть вченого ступеня 
доктора наук, а також керiвництво 2-ма i бiльше НДР, що фiнансуються з 
рiзних джерел (Мiнiстерства освiти України, Мiнiстерства науки i техно-
логiй, НКАУ та iнших вiдомств i пiдприємств; 

- для провiдного наукового спiвробiтника - наявнiсть вченого ступеня 
доктора або кандидата наук i керiвництво 2-ма i бiльше НДР; 

- старшого наукового спiвробiтника - керiвництво темою. 
5.3.9. Сумiсники iз професорсько-викладацького складу, якi викону-

ють госпдоговiрну i держбюджетну науково-дослiдну роботу, мають право 
виконувати її пiд час вiдпустки за згодою з профспiлковим комiтетом на 
повну посадову ставку, але не бiльше 11 мiсяцiв. Два сумiсництва заборо-
няється. 

5.3.10. Сумiсники iз стороннiх органiзацiй, а також сумiсники, якi за-
лучаються для виконання обов'язкiв адмiнiстративно-управлiнського пер-
соналу, зараховуються на штатнi посади наказом, який оформляє вiддiл 
кадрiв унiверситету у вiдповiдностi з чинним законодавством. 

5.3.11. Аспiранти зараховуються за сумiсництвом на роботу в НДЧ на 
посаду молодших наукових спiвробiтникiв. 
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5.3.12. Cтуденти зараховуються за сумiсництвом на роботу в НДЧ 
тiльки пiсля закiнчення першого курсу навчання i зараховуються на посади 
лаборантiв та технiкiв. 

5.3.13. Дозволяється зараховувати на повну ставку студентiв на один 
мiсяць пiд час канiкул. 

5.3.14. Посаду i розмiр оплати сумiсникам встановлює науковий 
керiвник пiдроздiлу згiдно iснуючого положення. 

5.3.15. Оплата працi сумiсникiв може проводитись щомiсяця або пое-
тапно, при наявностi грошей на статтi "Заробiтна плата", на основi акту 
приймання-здачi роботи мiж керiвником i виконавцем. Акт вiзується в НДЧ 
i затверджується проректором з наукової роботи. 

5.4. Адмiнiстративно-управлiнський персонал 

5.4.1. Оформлення на роботу штатних працiвникiв i сумiсникiв 
адмiнiстративно-управлiнського персоналу здiйснюється вiддiлом кадрiв 
унiверситету згiдно чинного законодавства даного положення. В заявi по-
винна бути записана умова "Згоден з iснуючою системою оплати працi". 

5.4.2. Посаду i розмiр оплати штатному спiвробiтнику та сумiснику 
адмiнiстративно-управлiнського персоналу встановлює керівник НДЧ за 
погодженням з проректором з наукової роботи.  

5.4.3. Оплата працi штатним працiвникам може проводитись щомiсяця 
або поетапно, при наявностi грошей на статтi "Заробiтна плата АУП". Осно-
вою виплати заробiтної плати є табель виходу на роботу працiвника. Табель 
пiдписується керівником НДЧ. 

6. Надбавки 

6.1. Штатнi працiвники i сумiсники 

6.1.1. Надбавка штатним працiвникам i сумiсникам встановлюється на 
основi подання керiвника теми, пiдроздiлу на iм'я проректора з наукової 
роботи i оформляється наказом, в якому вказується максимально можливе 
її значення. Надбавка може встановлюватися: мiнiмально - на один мiсяць, 
максимально - на один календарний рiк. Максимальний розмiр надбавки 
визначається згiдно постанов Кабiнету Мiнiстрiв i наказiв Мiнiстерства 
освiти України. 

6.1.2. Керiвник теми може змiнювати (вiдмiняти) величину надбавки в 
кiнцi мiсяця залежно вiд якостi i обсягу виконаної спiвробiтником роботи. 
Для штатних працiвникiв i сумiсникiв зі сторони величина надбавки офор-
мляється керiвником теми у виглядi подання на iм'я проректора з наукової 
роботи та вiзується керівником НДЧ. Рапорт має силу наказу та є основою 
для бухгалтерiї при нарахуваннi заробiтної плати. 
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6.1.3. Для сумiсникiв - працiвникiв унiверситету, оформляється акт на 
виконану роботу, в якому вказується виконана робота, термiн її виконання, 
оклад та величина запланованої i фактичної надбавки, номери наказiв про 
встановлення окладiв i надбавки, пiдписи виконавця i керiвника теми. Акт 
погоджується з керівником НДЧ, затверджується проректором з наукової 
роботи. 

Акт має силу наказу i є основою для бухгалтерiї при нарахуваннi заро-
бiтної плати. 

6.1.4. Встановлена керiвником теми надбавка оскарженню не пiдлягає. 
6.1.5. Керiвнику теми, крiм фiксованого окладу, також встановлюється 

надбавка, максимальне значення якої визначається згiдно даного положен-
ня вiдповiдно до рiчного обсягу фонду заробiтної плати. Фактичне значен-
ня надбавки в кiнцi кожного мiсяця проставляється в актi на виконану ро-
боту керівником НДЧ, затверджується проректором з наукової роботи і 
міжнародного співробітництва i оскарженню не пiдлягає. Акт на керiвника 
теми оформляється анологiчно, як для сумiсника. 

6.1.6. Величина надбавки керiвнику теми може бути зменшена в таких 
випадках: 

- за затримку опроцентування етапу; 
- за затримку або невиконання розпоряджень по унiверситету; 
- за iншi порушення.  
6.2. Адмiнiстративно-управлiнський персонал 
6.2.1. Надбавка штатним працiвникам i сумiсникам АУП встановлю-

ється на основi подання керiвника пiдроздiлу на iм'я проректора з наукової 
роботи та оформляється наказом, в якому вказується максимально можливе 
її значення. Надбавка може встановлюватися: мiнiмально - на один мiсяць, 
максимально - на один календарний рiк. Обмеження величини надбавки 
можливе тiльки при встановленнi вiдповiдних обмежень законами i поста-
новами Кабiнету Мiнiстрiв України або Мiнiстерством освiти України. 

6.2.2. Встановлення надбавок проводиться виключно в межах рiчного 
фонду заробiтної плати АУП, створеного при виконаннi госпдоговiрних i 
держбюджетних тем. 

6.2.3. Керiвник пiдроздiлу (керівник НДЧ для працiвникiв вiддiлiв, 
проректор з наукової роботи і міжнародного співробітництва для керівника 
НДЧ) може змiнювати (вiдмiняти) величину надбавки в кiнцi мiсяця залеж-
но вiд якостi i обсягу виконаної спiвробiтником роботи. Величина надбавки 
оформляється керiвником пiдроздiлу у виглядi подання на iм'я проректора з 
наукової роботи та вiзується керівником НДЧ. Рапорт має силу наказу та є 
основою для бухгалтерiї при нарахуваннi заробiтної плати. 
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7. Прибуток i його розподiл 

7.1. Прибуток i його розподiл 

7.1.1. Величина прибутку розраховується пiсля закiнчення госпдого-
вiрної теми. 

7.1.2. Розрахунковий прибуток визначається як рiзниця мiж вируче-
ною сумою вiд реалiзацiї науково-технiчної продукцiї (ВИРНТП) i вироб-
ничими затратами (ВЗ): 

РП=ВИРНТП-ВЗ 
7.1.3. Виробничi затрати на виконану наукову розробку визначаються 

як сума таких фактичних витрат: 
ВЗ=М+О+СПД+В+СС+ПВ+НВ+ФЗП, 

де М - витрати на матерiали, реактиви, комплектуючi вироби, транспо-
ртно-заготiвельнi затрати; 

О - витрати на спецобладнання, яке закупляється або замовляється на 
виготовлення для наукових цiлей; 

СПД - витрати на оплату послуг стороннiх органiзацiй i пiдприємств, 
якi виконують iнформацiйно-пошуковi, науково-дослiдницькi i дослiдно-
конструкторськi роботи на основi субпiдрядних договорiв; 

В - витрати на вiдрядження; 
СС - витрати на соцстрах; 
ПВ - iншi прямi витрати, пов'язанi з виконанням теми; 
НВ - накладнi витрати; 
ФЗП - витрати на заробiтну плату. 
7.1.4. Залишковий прибуток визначається: 

ЗП=РП ± С, 
де С - (плюс чи мiнус) сальдо позареалiзацiйних витрат: штрафи, пенi, 

неустойка i т.п. при виконаннi i реалiзацiї договору. 
7.1.5. Залишковий прибуток розподiляється на фонд науково-

технiчного i соцiального розвитку (ФНТСР), який складає 60% вiд залиш-
кового прибутку, i фонд матерiального заохочення (ФМЗ), який складає 
40% вiд залишкового прибутку. 

7.1.6. По госпдоговорах, якi були розiрванi з вини будь-якої iз сторiн 
(замовника чи виконавця), економiя коштiв по статтях витрат кошторису не 
виплачується нi однiй iз сторiн, а перераховується в ФНТСР унiверситету. 

7.1.7. По закiнченнi держбюджетних тем, а також тем, що фiнансують-
ся iз ФНТСР, закриття рахункiв проводиться згiдно з дiючим законодавст-
вом. Залишки коштiв по темах, що фiнансуються iз ФНТСР унiверситету, 
перечисляються в фонд унiверситету. 

7.1.8. Нормативи розподiлу ФМЗ i ФНТСР, а також розподiл ФМЗ мо-
жуть змiнюватися НТР унiверситету, затверджуються ректором i доводять-
ся до колективiв вiдповiдним наказом. 
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7.1.9. Адмiнiстрацiя унiверситету щорiчно звiтується перед колекти-
вом про використання ФНТСР i ФМЗ.  

7.2. Порядок утворення i використання фонду науково-технiчного i 
соцiального розвитку (ФНТСР) 

7.2.1. ФНТСР може поповнюватися i з iнших джерел, а саме: 
- кошти, якi переданi органiзацiями i пiдприємствами з фондiв розвит-

ку при сумiснiй розробцi проектiв, та на iншiй основi, а також пожертву-
вання спонсорiв; 

- кошти, одержанi за рахунок економiчних санкцiй, 
- кошти вiд реалiзацiї наукового потенцiалу унiверситету, зокрема, 

продажi лiцензiй, патентiв, наукових послуг та iн., 
- iнших джерел. 
7.2.2. Розпорядником всiх фондiв є ректор унiверситету. 
7.2.3. ФНТСР використовується згiдно кошторису. Проект кошторису 

розробляється проректором з наукової роботи та міжнародного співробіт-
ництва, головним бухгалтером i керівником НДЧ i виноситься на обгово-
рення НТР. Пiсля його погодження з профкомом затверджується ректором 
унiверситету. 

7.2.4. Кошторис може складатися i змiнюватися пiсля закiнчення квар-
талу, пiврiччя, року i витрачатися протягом року.  

7.2.5. Перелiк статей витрат кошторису ФНТСР для прикладу наведено 
в Додатку А. 

7.3. Порядок утворення i використання фонду матерiального заохочен-
ня (ФМЗ) 

7.3.1. ФМЗ розподiляється на фонд матерiального заохочення унiвер-
ситету (ФМЗУ), який складає 30% вiд ФМЗ, i фонд матерiального заохо-
чення пiдроздiлу (ФМЗП), який складае 70% вiд ФМЗ. 

7.3.2. Розпорядником всiх фондiв є ректор унiверситету. 
7.3.4. ФМЗУ використовується згiдно кошторису. Проект кошторису 

розробляється проректором з наукової роботи, гол. бухгалтером i керівник 
НДЧ i виноситься на обговорення НТР. Пiсля його погодження з профко-
мом затверджується ректором. Статтi кошторису повиннi передбачати, що 
10% ФМЗУ йде в безпосереднє розпорядження ректора унiверситету на ви-
плату допомог, разових премiй та iн., а 90% розподiляється згiдно статей 
кошторису. Розпродiл ФМЗУ здiйснюється мiж працiвниками АУП, а та-
кож iншими працiвниками унiверситету, якi сприяли виконанню тем i їх 
органiзацiї. Кошторис може складатися i змiнюватися пiсля закiнчення 
кварталу, пiврiччя, року i витрачається протягом року. 

7.3.5. ФМЗП знаходиться в повному розпорядженнi колективу 
пiдроздiлу, не може бути використаний на iншi цiлi, крiм статей кошторису 
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ФМЗП, вилученню не пiдлягає i переходить з року в рiк. Статтi кошторису 
ФМЗП можуть змiнюватись при необхiдностi рiшенням колективу 
пiдроздiлу. 

7.3.6. Перелiк статей витрат кошторису ФМЗП i ФМЗУ для прикладу 
наведено в Додатках Б i В. 

8. Облiк i звiтнiсть з науково-дослiдних робiт 

8.1. Оперативний облiк дiяльностi кожного пiдроздiлу ведеться служ-
бою гол. бухгалтера, нач. НДЧ та безпосереднiй облiк керiвником 
пiдроздiлу. 

8.2. Усiма службами ведеться оперативний i статистичний облiк всiх 
статей кошторису за дотриманням фiнансової та договiрної дисциплiни. 

8.3. Керiвник пiдроздiлу здiйснює постiйний контроль за виконанням 
плану, дотриманням програм i календарних термiнiв виконання робiт, 
рацiональним i економним використанням матерiальних, трудових i фiнан-
сових ресурсiв, вживаючи оперативнi заходи з усунення недолiкiв. 

8.4. Бухгалтерський облiк дiяльностi пiдроздiлiв ведеться на основi їх 
внутрiшнiх облiкових даних i фiнансових документiв вiд замовника та iн-
ших органiзацiй. 

8.5. Облiк витрат госпдоговiрних i держбюджетних тем ведеться по 
кожнiй темi окремо, для чого вiдкривається особовий рахунок теми. 

8.6. Використання сум платежiв, що поступають вiд замовника, вклю-
чаючи авансовi i промiжнi, обчислюється бухгалтерiєю з початку дiї теми i 
до повного її завершення та здачi замовнику. 

8.7. Щомiсячно, пiсля розноски витрат по статтях аналiтичного облiку 
(в тому числi накладних витрат) i з врахуванням планових доходiв виво-
диться залишок окремо фонду заробiтної плати i окремо по статтях Ст.5, 
Ст.12, Ст.18.  

8.8. Залишок фонду заробiтної плати залишається в розпорядженнi 
керiвника теми i переходить з етапу на етап, а при дiї договору бiльше од-
ного року - переходить з року в рiк i використовується на виплату виконав-
цям заробiтної плати у виглядi посадових окладiв i надбавок, або залиша-
ється в резервному фондi даної статтi. Залишок коштiв по статтях 5а, 5б, 
5в, 5г, 12, 18 залишається в розпорядженнi керiвника теми i переходить з 
етапу на етап, а при дiї договору бiльше одного року - переходить з року в 
рiк i використовується на покриття витрат по цих же статтях протягом ви-
конання роботи. 

8.9. Облiк використання фонду заробiтної плати АУП ведеться по 
окремому особовому рахунку. 

8.10. З метою контролю за правильнiстю вiднесення затрат на вiдпо-
вiднi статтi аналiтичних рахункiв, а також для оперативного аналiзу витрат, 
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керiвник договору щоквартально або поетапно проводить звiрку з бухгал-
терiєю. 

8.11. Розрахунки за науково-технiчну продукцiю, порядок змiни 
пунктiв в договорах та порядок їх припинення здiйснюється згiдно чинного 
законодавства. 

8.13. Невчасне перенесення термiнiв закiнчення етапiв вважається їх 
невиконанням i тягне за собою матерiальне або адмiнiстративне стягнення з 
керiвника теми. 

9. Створення, реорганiзацiя i припинення дiяльностi госп-
розрахункового пiдроздiлу 

9.1. Основою для створення наукових пiдроздiлiв є: 
- для галузевих лабораторiй або спiльних iнститутiв - сумiсний наказ 

Мiнiстерства освiти України та вiдповiдного галузевого мiнiстерства, 
- для тимчасових творчих колективiв, дослiдного виробництва у ви-

глядi заводу, цеху, дiльницi - рiшення Вченої ради унiверситету i наказ рек-
тора унiверситету, 

- для виконання госпдоговiрних i держбюджетних тем - наказ ректора 
з представленням вiдповiдних документiв керiвником теми, погоджених з 
проректором з наукової роботи і міжнародного співробітництва i керівни-
ком  НДЧ. 

9.2. Дiяльнiсть галузевих лабораторiй або спiльних iнститутiв може 
бути припинена сумiсним наказом Мiнiстерства освiти України та вiдпо-
вiдного галузевого мiнiстерства i наказом ректора - для всiх iнших 
пiдроздiлiв при умовах: 

- якщо вiдпала необхiднiсть в його подальшiй роботi, i вiн не може бу-
ти реорганiзований, 

- якщо пiдроздiл став банкрутом, тобто при тривалiй (до трьох мiсяцiв) 
збитковостi та неплатоспроможності пiдроздiлу, вiдсутностi попиту на його 
продукцiю чи послуги. 
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Додаток А 
  

 Кошторис витрат ФНТСР унiверситету на ......... рiк. 
 
1. Перехiдний залишок ФНТСР на початок року - .... т.гривень. 
2. Надходження в ФНТСР в поточному роцi: .... т.гривень. 
3. Використовується в поточному роцi за статтями: 
3.1. Фiнансування фундаментальних i пошукових НДР, якi виконують-

ся за рахунок коштiв унiверситету. 
3.2. Придбання наукового i спецiального обладнання, приладiв, апара-

тури, iнвентаря, матерiалiв, спецiалiзованих транспортних засобiв, обчис-
лювальної i множильної технiки.  

3.3. Погашення витрат на реконструкцiю, ремонт будiвель, споруд та 
обладнання. 

3.4. Органiзацiя виставок, оглядiв, конференцiй, виплати винагород за 
участь. 

3.5. Виплати винагород авторам винаходiв i патентiв, а також кошти на 
патентування i лiцензування наукової продукцiї, яка є власнiстю унiверси-
тету. 

3.6. Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. 
3.7. Будiвництво, а також дольова участь у будiвництвi примiщень i 

будiвель культурно-просвiтнiх та спортивно-оздоровчих  комплексiв: 
профiлакторiїв, спорткомплексiв, столових, будинкiв вiдпочинку i т.д., а 
також придбання iнвентаря, обладнання, спец.транспортних засобiв для об-
слуговування цих об'єктiв. 

3.8. Фiнансування видавництва наукових монографiй, припрiнтiв, ав-
торефератiв, дисертацiй. 

3.9. Компенсацiї вартостi путiвок в санаторiї, будинки вiдпочинку. 
3.10. Витрати на охорону працi i технiку безпеки. 
3.11. Витрати на доброчиннi цiлi, якi сприяють розвитку нацiональної 

культури, науки i технiки. 
3.12. Погашення банкiвських кредитiв, якi виданi на заходи, що вико-

нуються за рахунок коштiв ФНТСР, а також погашення вiдсоткiв за вико-
ристання цих кредитiв. 

 
Проректор з наукової роботи і  
міжнародного співробітництва 
Гол.бухгалтер 
Кер. НДЧ 
Голова профкому 
Юрисконсульт 



21 

 21

 



22 

 22

Додаток Б 
  

 Кошторис витрат ФМЗ унiверситету (ФМЗУ) на ......... рiк. 
 
1. Перехiдний залишок ФМЗУ на початок року - ... т.гривень. 
2. Надходження в ФМЗУ в поточному роцi - ... т.гривень. 
3. Використовується в поточному роцi за статтями: 
3.1. Премiї безпосереднiм виконавцям i працiвникам АУП. 
3.2. Премiї за сприяння виконанню НДР. 
3.3. Одноразовi премiї за виконання особливо важливих завдань. 
3.4. Премiї та заохочення за iншi досягнення в роботi, в т.ч. за вико-

нання важливих для унiверситету робiт i завдань. 
3.5. Надання допомоги на похорони. 
3.6. Резервний фонд для захисту працiвникiв у випадку скорочення 

штатiв. 
3.6. Оплата мiнiмальних чергових вiдпусток - 24 робочих днi. 
3.7. Надання допомоги для здiйснення лiкування пiд час вiдпустки 

працiвникам АУП i керiвникам тем. 
3.8. Iнші витрати. 
 
Проректор з наукової роботи і 
Міжнародного співробітництва 
Гол.бухгалтер 
Кер. НДЧ 
Голова профкому 
Юрисконсульт 
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Додадок В 
  

 Кошторис витрат ФМЗ пiдроздiлу на ......... рiк. 
 
1. Перехiдний залишок ФМЗП на початок року - ... т.гривень. 
2. Надходження в ФМЗП в поточному роцi - ... т.гривень. 
3. Використовується в поточному роцi за статтями: 
3.1. Премiї безпосереднiм виконавцям: штатним i сумiсникам. 
3.2. Одноразовi премiї за виконання особливо важливих завдань. 
3.3. Премiї та заохочення за iншi досягнення в роботi. 
3.4. Надання допомоги на похорони. 
3.5. Резервний фонд для захисту працiвникiв у випадку скорочення 

штатiв. 
3.6. Оплата мiнiмальних чергових вiдпусток - 24 робочих днi. 
3.7. Надання допомоги для здiйснення лiкування пiд час вiдпустки ви-

конавцям. 
3.8. Iн. витрати. 
 
 
Проректор з наукової роботи 
і міжнародного співробітництва 
Гол.бухгалтер 
Кер. НДЧ 
Керiвник теми 
Юрисконсульт 
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Погоджено: 
 

 
Проректор з наукової роботи 
 і міжнародного співробітництва                                                      Б.Б.Буяк 
 

 
Головний бухгалтер                                                                     В.Л. Савчин 
 

 
Голова профкому                                                                      А.А. Григорук 
 

 
Керівник НДЧ                                                                                      І.І. Павх 
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Таблиця  
реєстрацiї змiн в "Положеннi про НДЧ"  

 
№ п/п Внесені текстові зміни Підстава для внесення змін 

1 2 3 
1. 
 
 
 
 
 

2. 

Замінено назви «начальник»-
«керівник»; 
Зміни у «проректор з наукової 
роботи» на «проректор з науко-
вої роботи і міжнародного спів-
робітництва»    
Зміна в назві положення "Поло-
ження про наукову i науково-
виробничу дiяльнiсть НДЧ" на 
«Положення про НДЧ» 
 
    

Закон України «Про вищу освіту», 
Постанова КМ України N 313 ( 313-
2016-п ) від 20.04.2016  
«Про затвердження переліку посад 
педагогічних та науково-
педагогічних працівників»  
 
 
Наказ №232 від 24.10.2016 
«Про затвердження структури 
університету» 
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