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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про Науково-інноваційний інститут агротехнологій та землеустрою 

Поліського національного університету (далі – Положення) розроблено відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту 

Поліського національного університету, Стратегії розвитку Поліського національного 

університету (далі – Університет). 

1.2. Науково-інноваційний інститут агротехнологій та землеустрою (далі – Інститут) – 

це структурний підрозділ Університету без права юридичної особи. 

1.3. Інститут створюється, реорганізовується, ліквідується за наказом ректора на 

підставі рішення Вченої ради Університету. 

1.4. Місія Інституту – утвердження Університету в статусі регіонального лідера 

генерування та трансферу екологічних знань, а також поширення ідей сталого розвитку та 

інструментів їх реалізації на основі розвитку наукового та інноваційного потенціалу і 

підвищення професіоналізму науково-педагогічних співробітників Університету. Інститут 

створено з метою ефективної реалізації статутних завдань та концепції науково-

інноваційного розвитку Університету, консолідації зусиль науково-педагогічних 

працівників, аспірантів, докторантів, студентів, а також партнерів Університету з метою 

формування сприятливого науково-інноваційного середовища та реалізації результатів 

наукових досліджень у сфері агарної науки за умов сталого розвитку. 

1.5. Метою діяльності є забезпечення стратегічного та оперативного управління 

науково-дослідною та інноваційною діяльністю структурних підрозділів Університету у 

сфері ефективного ведення фітоценозів, виробництва безпечної фітопродукції, геокадастру 

в умовах сталого розвитку. 

1.6. Принципи діяльності інституту:  

1) верховенства права; 

2) ініціативність; 

3) інноваційність; 

4) самостійність; 

5) гнучкість; 

6) партнерство; 

7) результативність; 

8) науковість. 

1.7. Інститут у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативними 

актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Поліського НУ та цим Положенням. 

Інститут здійснює свою діяльність відповідно до напрямків науково-дослідної, навчально-

освітньої та інноваційної діяльності Університету та щорічних Планів розвитку. 

1.8. Інститут є відкритим для співробітництва з іншими організаціями незалежно від 

форми власності, вищими навчальними закладами, науковими та науково-дослідними 

установами, органами місцевого самоврядування, релігійними, громадськими 

організаціями, дорадчими службами, іншими юридичними особами для реалізації завдань, 

закріплених у цьому Положенні. 

1.9. Офіційна назва Інституту: 

a) українською мовою: Науково-інноваційний інститут агротехнологій та 

землеустрою; 

b) російською мовою: Научно-инновационный институт агротехнологий и 

землеустройства; 

c) англійською мовою: Science and Innovation Institute of Agrotechnologies and Land 

Management. 
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Скорочена назва: 

українською мовою – НІІ агротехнологій та землеустрою; 

російською мовою – НИИ агротехнологий и землеустройства; 

англійською мовою – SII of Agrotechnologies and Land Management. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

2.1. Інститут здійснює наукові дослідження та розробки, забезпечує умови для 

поглибленої наукової та науково-прикладної підготовки фахівців відповідно до Концепції 

Інституту, яка приймається на загальних зборах Інституту та затверджуються ректором 

Університету. 

2.2. Головними завданнями діяльності Інституту є: 

2.2.1. Залучення до активної науково-інноваційної діяльності науково-педагогічних 

працівників та інших співробітників Університету, сприяння реалізації ідей і проектів, 

авторами яких вони є. 

2.2.2. Участь у впровадженні результатів наукових досліджень і розробок у 

виробництво. 

2.2.3. Розробка пріоритетів науково-інноваційного розвитку Інституту, визначення 

напрямів його наукової та інноваційної діяльності, а також реалізація відповідної політики 

у науковій та інноваційній сферах. 

2.2.4. Координація науково-інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників, 

аспірантів, докторантів та студентів, затвердження тем індивідуальних наукових 

досліджень узгоджено з пріоритетами науково-інноваційного розвитку Інституту. 

2.2.5. Ефективне використання наукового потенціалу Інституту для вирішення 

актуальних наукових і науково-технічних проблем розвитку сільських територій 

агропромислової та природоохоронної галузей. 

2.2.6. Створення, систематизація, зберігання і поширення сучасних наукових знань для 

покращення рівня та якості життя людей. 

2.2.7. Вихід на світовий ринок науково-технічної продукції, участь у виконанні 

регіональних, державних та міжнародних науково-технічних програм. 

2.2.8. Проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, 

семінарів, круглих столів, виставок, ярмарок, громадських слухань з актуальних питань 

створення та поширення інноваційних технологій в діяльності Університету. 

2.2.9 .Забезпечення умов для підготовки студентів, магістрантів, аспірантів і 

докторантів відповідно до головних напрямів наукової та науково-технічної діяльності 

Інституту і вимог сталого розвитку. 

2.2.10. Провадження міжнародної діяльності у сфері науки й освіти відповідно до 

законодавства України, посилення інтеграції Університету в світовий освітній і науковий 

простір. 

2.2.11. Створення спільних з іноземними партнерами наукових, навчально-наукових, 

науково-дослідних інститутів, центрів, інших об'єднань для виконання освітніх та науково-

дослідницьких програм. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

3.1. Інститут користується правами, передбаченими Конституцією України, Цивільним 

кодексом України, Кодексом Законів про працю України, 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», іншими 

законодавчими актами України, Статутом Поліського НУ, цим Положенням та іншими 

організаційно-розпорядчими документами Інституту. 
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3.2. Інститут планує свою науково-освітню, науково-дослідну та інноваційну 

діяльність, визначає стратегію та напрямки свого розвитку відповідно до напрямків 

науково-дослідної, науково-освітньої та інноваційної діяльності Університету, пріоритетів 

науки та на підставі договорів, що укладаються зі споживачами науково-дослідницької, 

аналітичної продукції (робіт, послуг), у тому числі як з державними органами і 

відомствами, так і з іншими організаціями і суб’єктами господарювання та замовниками з-

за кордону, а також іншими зацікавленими особами. 

3.3. Інститут має право: 

1) створювати наукові лабораторії, творчі групи, необхідні для наукової, освітньої, 

консультативної і прикладної діяльності; 

2) залучати (за домовленістю) до роботи у творчі групи на договірних засадах як 

власних працівників, так і сторонніх фахівців і спеціалістів, які мають необхідну 

кваліфікацію у порядку, встановленому чинним законодавством; 

3) укладати, згідно з чинним законодавством України, угоди із споживачами наукової-

інноваційної продукції, включаючи закордонних замовників, здійснювати 

зовнішньоекономічну діяльність, розвивати міжнародне, ділове науково-технічне 

співробітництво, обмін науковим досвідом, кадрами у галузі аграрної науки; 

4) здійснювати вибір на кафедрах за сприянням посадових осіб, керівництва 

Університету обдарованих студентів за їхнім бажанням для залучення до наукової роботи, 

поглибленої наукової та науково-технічної підготовки;  

5) здійснювати ділові та наукові контакти з організаціями, фірмами та іноземними 

партнерами у встановленому чинним законодавством порядку; 

6) співпрацювати з вітчизняними та іноземними юридичними особами різних форм 

власності та фізичними особами у межах договорів, відповідно до чинного законодавства 

щодо виконання науково-дослідних робіт, послуг, у межах головного наукового напряму 

діяльності Інституту. 

3.4. Обов’язки Інституту: 

1) виконувати основні завдання та функції, визначені Положенням; 

2) за визначення стратегії і напрямків наукових досліджень керуватися, насамперед, 

державними пріоритетами розвитку аграрного сектора та забезпечення продовольчої і 

енергетичної безпеки, програмами науково-освітньої діяльності, планами роботи 

Університету; 

3) виконувати накази ректора та рішення Вченої ради Університету; 

4) вести документацію відповідно до вимог діловодства та вимог Університету. 

3.5. Інститут має сприяти підвищенню рівня науково-освітньої кооперації шляхом 

активізації та урізноманітнення форм роботи з установами Національної академії аграрних 

наук, органами публічної влади, міжнародними організаціями та зарубіжними 

університетами та науковими установами. 

3.6. Інститут розробляє та забезпечує умови стажування аспірантів, докторантів та 

молодих учених у провідних університетах, науково-дослідних установах, державних 

органах та підприємствах. 

 

4. СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ 

4.1. Структура Інституту розробляється директором Інституту відповідно до головних 

напрямків науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт та 

затверджується ректором Університету. 

4.2. Структурні підрозділи Інституту функціонують відповідно до положень, які 

розробляються науково-технічною радою Інституту та затверджуються наказом директора 

Інституту. 
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4.3 Для вирішення наукових завдань Інститут має право використовувати ресурси та 

можливості інших структурних підрозділів Університету: 

1) Інформаційного центру Європейського Союзу; 

2) навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища; 

3) центру інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами; 

4) Центру космічних технологій; 

5) навчально-наукового центру інформаційних технологій; 

6) Центру міжнародного співробітництва; 

7) навчально-дослідного поля; 

8) ботанічного саду; 

9) навчальної ферми та навчально-науково-виробничої клініки ветеринарної медицини; 

10) вимірювальної лабораторії; 

11) наукової бібліотеки; 

12) та інших підрозділів Університету. 

 

5. КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

5.1. Інститут очолює директор з числа провідних вчених факультету, який 

призначається наказом ректора Університету за поданням загальних зборів Інституту. 

5.2. Директор керує Інститутом на принципах єдиноначальності і несе відповідальність 

за діяльність Інституту перед ректором Університету.  

Відповідно до цього Директор Інституту: 

5.2.1. Здійснює керівництво Інститутом та несе особисту відповідальність за результати 

його роботи. 

5.2.2. Забезпечує залучення у встановленому порядку до участі у виконанні науково-

дослідних робіт професорів, доцентів, викладачів, аспірантів і студентів Університету та 

сприяння особам, що підвищують свою кваліфікацію. 

5.2.3. Забезпечує контроль за виконанням плану науково-дослідних робіт в Інституті, 

заслуховує звіти лабораторій, тематичних груп і окремих співробітників про хід наукової 

та інноваційної діяльності. 

5.2.4. Координує наукову та інноваційну діяльність факультету агрономічного, кафедр 

та інших структурних підрозділів Університету, а також забезпечує організацію їх співпраці 

з іншими науковими та науково-дослідними установами. 

5.2.5. У межах своїх повноважень видає розпорядження та доручення, обов'язкові для 

виконання усіма підрозділами та працівниками Інституту. 

5.2.6. Готує пропозиції про заохочення співробітників за підсумками участі в науково-

інноваційній діяльності. 

5.2.7. Представляє інтереси Інституту перед установами, організаціями і 

підприємствами. 

5.2.8. Формує склад науково-технічної ради Інституту та затверджує її рішення. 

5.3. Для вирішення основних питань діяльності Інституту в ньому створюється 

науково-технічна рада (далі – Рада), що є колективним дорадчим органом. 

5.4. Рада Інституту: 

1) обговорює основні напрямки наукової діяльності Інституту; 

2) розглядає проекти планів науково-дослідних робіт, підготовки наукових кадрів, 

видань наукових праць, конференцій, нарад; 

3) заслуховує і обговорює наукову, фінансову і господарську діяльність Інституту; 

4) обговорює найважливіші наукові проблеми, заслуховує наукові виступи, доклади та 

оцінює результати найважливіших досліджень; 

5) рекомендує до опублікування наукові праці Інституту; 
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6) обговорює питання координації та творчого співробітництва з іншими науковими 

установами, а також з відповідними факультетами, кафедрами, іншими підрозділами 

Університету та міжнародними партнерами; 

7) обговорює питання ефективності міжнародного наукового співробітництва, 

затверджує звіти працівників за результатами зарубіжних відряджень та стажувань; 

8) обговорює питання, пов'язані з підготовкою та підвищенням кваліфікації наукових 

кадрів, атестує аспірантів Інституту. 

5.5. До складу Ради Інституту входять: директор (голова Ради), декан та заступник 

декана з наукової роботи агрономічного факультету, завідувачі кафедр та провідні 

науковці. Заступник директора, секретар та провідні науковці Інституту обираються до 

складу Науково-технічної ради загальними зборами Інституту.  

5.6. Терміни зборів і засідань Ради встановлює директор Інституту.  

5.7. Рада Інституту вважається правомочною, якщо в її засіданні беруть участь не 

менше ніж 2/3 складу. Рішення науково-технічною радою приймаються простою більшістю 

голосів відкритим або таємним голосуванням.  

5.8. Рішення Ради Інституту набирає чинності після його затвердження директором і є 

обов’язковим для виконання всіма співробітниками кафедр, що входять до складу 

Інституту. 

 

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

6.1. Фінансування діяльності Інституту здійснюється за рахунок коштів, передбачених 

кошторисом Університету та укладених договорів про надання платних послуг. 

6.2. Інститут впроваджує свої науково-інноваційні розробки на підприємствах, 

установах, організаціях на договірних засадах. 

6.3. Додатковими джерелами фінансування діяльності Інституту є: 

1) кошти, одержані за науково-дослідні та інші роботи і послуги, виконані Інститутом 

на замовлення юридичних і фізичних осіб; 

2) кошти міжнародних, національних та державних грантів; 

3) добровільні грошові внески й матеріальні цінності, одержані від юридичних та 

фізичних осіб. 

 

7. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ 

7.1.  Рішення про створення Інституту ухвалюється вченою радою Університету за 

поданням ректора. 

7.2. Рішення про реорганізацію, ліквідацію Інституту приймається вченою радою 

Університету за поданням Ректора або директора Інституту. 

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Положення про Інститут затверджується вченою радою Університету і вводиться в 

дію наказом ректора Університету. 

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення схвалюються вченою радою Університету 

та вводяться в дію наказом ректора Університету. 
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Ф-03-Пр-01 

РЕЄСТР 

ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

П – 17-05-04_ Положення про науково-інноваційний інститут 

агротехнологій та землеустрою 
№ 

врахова-

ного 

примір-

ника 

Дата видачі Структурний підрозділ 
Кому 

виданий 

Підпис 

про 

одержання 

1 2 3 4 5 
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Ф-05-Пр-01 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

Номер 

зміни 

Номера аркушів сторінок Номер 

документа 
Підпис Дата 

Термін 

введення Змінених Замінених Нових 
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Ф-07-Пр-01 

ПРОТОКОЛ 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ АБО ЗМІНОЮ 

П – 17-05-04_ Положення про науково-інноваційний інститут 

агротехнологій та землеустрою 

№ 

з/п 

Дата 

ознайом-

лення 

Відповідальна 

особа за 

ознайомлення 

Підпис 

відповідальної 

особи 

П.І.Б. особи, 

що ознайомлена з 

документом 

Підпис 

особи, що 

ознайом-

лена з 

документом 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 


