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НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРІЇ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Житомирського національного агроекологічного університету

1. Загальні положення
1.1. Положення
про
Науково-інноваційний
інститут
інженерії
агропромислового виробництва та енергоефективності Житомирського
національного агроекологічного університету (далі – Положення) розроблено
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову
і науково-технічну діяльність», Статуту Житомирського національного
агроекологічного
університету,
Стратегії
розвитку
Житомирського
національного агроекологічного університету (далі – Університет).
1.2. Науково-інноваційний
інститут
інженерії
агропромислового
виробництва та енергоефективності (далі – Інститут) – це структурний
підрозділ Університету.
1.3. Інститут створюється, реорганізовується, ліквідується рішенням Вченої
ради Університету.
1.4. Місія Інституту – утвердження ЖНАЕУ в статусі регіонального лідера
генерування та трансферу інноваційних знань в галузі агропромислового
виробництва, 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 ЖНАЕУ, консолідації
зусиль науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів, а
також партнерів університету з метою формування сприятливого науковоінноваційного 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 ЖНАЕУ з інженерії, біоенергетичних систем та енергозбереження у
сфері агарного виробництва 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 ЖНАЕУ
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 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.
1.9. Стратегія Інституту здійснюється з урахуванням стану і перспектив
розвитку аграрного сектора економіки України та тенденцій розвитку
економічних, соціальних та екологічних явищ і процесів у регіональному і
світовому вимірі.
1.10.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.
1.11.Офіційна назва Інституту:
a) українською
мовою:
Науково-інноваційний
інститут
інженерії
агропромислового виробництва та енергоефективності Житомирського
національного агроекологічного університету;
b) англійською мовою: Research and Innovation Institute of Engineering Agroindustrial Production and Energy Efficiency, Zhytomyr National Agroecological
University
Скорочена назва:
українською мовою – НІІ ІАВЕ ЖНАЕУ
англійською мовою – RII EAPE ZNAU
2. Завдання діяльності Інституту
2.1. Головними завданнями Інституту є:
2.1.1. Залучення до активної науково-інноваційної діяльності науковопедагогічних працівників та інших співробітників Університету, сприяння
реалізації ідей і проектів, авторами яких вони є.
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2.1.2. Участь у впровадженні результатів наукових досліджень і розробок у
виробництво, а також для потреб оборони держави.
2.1.3. Розробка пріоритетів науково-інноваційного розвитку Інституту,
визначення напрямів його наукової та інноваційної діяльності, а також
реалізація відповідної політики у науковій та інноваційній сферах.
2.1.4. Координація науково-інноваційної діяльності науково-педагогічних
працівників, аспірантів, докторантів та студентів, затвердження тем
індивідуальних наукових досліджень узгоджено з пріоритетами науковоінноваційного розвитку Інституту.
2.1.5. Ефективне використання наукового потенціалу Інституту для
вирішення актуальних наукових і науково-технічних проблем розвитку
сільських територій та суспільного господарства України.
2.1.6. Створення, систематизація, зберігання і поширення сучасних
наукових знань для покращення рівня та якості життя людей.
2.1.7. Вихід на світовий ринок науково-технічної продукції, участь у
виконанні регіональних, державних та міжнародних науково-технічних
програм.
2.1.8. Проведення
регіональних,
всеукраїнських
та
міжнародних
конференцій, семінарів, круглих столів, виставок, ярмарок, громадських
слухань з актуальних питань створення та поширення інноваційних технологій
в діяльності Університету.
2.1.9. Забезпечення умов для підготовки студентів, магістрантів, аспірантів і
докторантів відповідно до головних напрямів наукової та науково-технічної
діяльності Інституту і вимог сталого розвитку.
2.1.10. Провадження міжнародної діяльності у сфері науки й освіти
відповідно до законодавства України, посилення інтеграції Університету в
світовий освітній і науковий простір.
2.1.11. Створення спільних з іноземними партнерами наукових, навчальнонаукових, науково-дослідних інститутів, центрів, інших об’єднань для
виконання освітніх та науково-дослідницьких програм.
3. Організація діяльності Інституту
3.1. Інститут підпорядковується безпосередньо ректору Університету.
3.2. Очолює Інститут директор, який призначається наказом ректора
Університету за поданням загальних зборів науково-технічної ради Інституту.
3.3. Директор здійснює загальне керівництво відповідно до вимог чинного
законодавства, забезпечує належний рівень трудової та виконавчої дисципліни,
керує і організовує роботу, спрямовану на виконання поточних і перспективних
завдань.
3.4. Наукову діяльність Інституту координує проректор з наукової роботи
та інноваційного розвитку Університету.
3.5. Інститут проводить наукові дослідження в контакті з науковими
установами Національної аграрної академії наук України, з іншими ВНЗ,
організаціями, підприємствами, об'єднаннями галузевих міністерств на базі
спільних програм та єдиних планів використовуючи різноманітні форми
співробітництва.
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3.6. Наукові дослідження, конструкторські і технологічні розробки
здійснюються в Інституті на підставі перспективних та річних тематичних
планів, які затверджуються ректором Університету і являються складовою
частиною відповідних планів Університету.
3.7. Суб’єктами наукової та науково-виробничої діяльності Інституту є
наукові, науково-педагогічні та науково-технічні працівники.
3.8. Інститут у встановленому порядку через службу наукових досліджень
та інноваційного розвитку Університету здійснює реєстрацію науководослідних робіт, готує і подає науково-технічну інформацію та звіти про
виконання робіт у службу наукових досліджень та інноваційного розвитку
університету.
3.9. Результати діяльності Інституту підлягають щорічному обговоренню
на науково-технічній раді Інституту і оцінці у встановлюваному порядку.
3.10. Реєстрація науково-дослідних робіт, підготовка науково-технічної
інформації та звітів про виконання робіт Інституту здійснюється у
встановленому порядку через службу наукових досліджень та інноваційного
розвитку університету.
3.11. Інститут створює умови високопродуктивної праці співробітників,
забезпечує додержання законодавства про працю, вимог і норм охорони праці,
техніки безпеки, виробничої санітарії, постійно удосконалює організацію праці.
3.12. Інститут забезпечує дотримання екологічних вимог відповідно до
чинного законодавства.
4. Права та обов’язки Інституту
4.1. Права Інституту:
4.1.1. 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 ЖНАЕУ, цим положенням та іншими
організаційно-розпорядчими документами Інституту.
4.1.2. Інститут на засадах академічної автономії планує свою науковоосвітню, науково-дослідну та інноваційну діяльність, визначає стратегію та
напрямки свого розвитку відповідно до напрямків науково-дослідної, науковоосвітньої 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.
4.1.3. 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
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мають необхідну кваліфікацію у порядку, встановленому чинним
законодавством;
3) готувати проекти договорів із споживачами наукової-інноваційної
продукції,
включаючи
закордонних
замовників,
здійснювати
зовнішньоекономічну діяльність, розвивати міжнародне, ділове науковотехнічне 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.
4.2. Обов’язки Інституту:
4.2.1. При визначенні стратегії і напрямків наукових досліджень Інститут
керується, насамперед, державними пріоритетами розвитку аграрного сектора
та забезпечення продовольчої і енергетичної безпеки, програмами науковоосвітньої діяльності, планами роботи Університету, планами роботи Інституту.
4.2.2. Кожен науковий та науково-педагогічний працівник Інституту
зобов’язаний:
1) щороку опублікувати не менше однієї публікації у фахових виданнях,
або закордонних фахових виданнях, що входять до міжнародних науковометричних баз;
2) здійснювати керівництво науковими дослідженнями та розробками
студентів, відповідаючи за їх індивідуальну поглиблену наукову, науковотехнічну та інноваційну підготовку;
3) науковці Інституту, що готуються до захисту або які захистили
докторську дисертацію, повинні видати наукову монографію за темою
дисертації;
4) щорічно керівники та виконавці науково-дослідних робіт зобов’язані
подавати проміжні та заключні звіти відповідно до Порядку державної
реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 27.10.2008 № 977, до служби наукових досліджень та інноваційного
розвитку Університету.
4.3. Інститут має сприяти підвищенню рівня науково-освітньої кооперації
шляхом активізації та урізноманітнення форм роботи з установами
Національної аграрної академії наук, органами публічної влади, міжнародними
організаціями та зарубіжними університетами та науковими установами.
4.4. Інститут розробляє та забезпечує умови стажування аспірантів,
докторантів та молодих учених у провідних університетах, науково-дослідних
установах, державних органах та підприємствах.
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4.5. Інститут щороку звітує щодо результатів виконання завдань і заходів
щорічної програми діяльності згідно з показниками, затвердженими Вченою
радою Університету відповідно до критеріїв та рівня їх фінансування в
поточному році.
5. Структура інституту
5.1. Структура Інституту розробляється директором Інституту відповідно до
головних напрямків науково-дослідних, дослідно-конструкторських і
технологічних робіт та затверджується ректором Університету.
5.2. Структурні підрозділи Інституту функціонують відповідно до
положень, які розробляються науково-технічною радою Інституту та
затверджуються наказом директора Інституту.
5.3. Для вирішення наукових завдань Інститут має право використовувати
ресурси (опціонально) :
1) науково-дослідної лабораторії комп’ютерних технологій;
2) дослідного поля;
3) ботанічного саду;
4) навчальної ферми та навчально-науково-виробничої клініки ветеринарної
медицини;
5) наукової бібліотеки;
6) та інших підрозділів університету.
Для вирішення окремих наукових задач можуть бути організовані наукові
групи і на певний час комплексні тематичні групи.
6. Керівництво Інституту
6.1. Інститут очолює директор, як правило, доктор наук з числа провідних
вчених, який призначається наказом ректора університету за поданням
Загальних зборів Інституту.
6.2. Директор керує Інститутом на принципах єдиноначальності і несе
відповідальність за діяльність Інституту перед ректором Університету.
Відповідно до цього Директор Інституту:
6.3.1. Здійснює керівництво Інститутом та несе особисту відповідальність за
результатами його роботи.
6.3.2. Забезпечує контроль за виконанням плану науково-дослідних робіт та
освітнього процесу в Інституті, заслуховує звіти лабораторій, тематичних груп
і окремих співробітників про хід наукової та навчальної роботи.
6.3.3. Організує координацію наукової та інноваційної діяльності Інституту
з іншими науковими установами, а також з відповідними факультетами,
кафедрами та іншими структурними підрозділами Університету.
6.3.4. Представляє інтереси Інституту перед установами, організаціями і
підприємствами.
6.3.5. Формує склад науково-технічної ради Інституту та затверджує її
рішення.
6.3.6. Забезпечує укомплектування Інституту кваліфікованими кадрами та
залучення у встановленому порядку до участі у виконанні науково-дослідних
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робіт професорів, доцентів, викладачів, аспірантів і студентів Університету,
сприяє особам, що підвищують свою кваліфікацію.
6.3.7. У межах своїх повноважень видає розпорядження та доручення,
обов'язкові для виконання усіма підрозділами та працівниками Інституту.
6.3.8. Готує пропозиції про заохочення співробітників за підсумками участі
в науково-інноваційній діяльності.
6.4. Для вирішення основних питань діяльності Інституту в ньому
створюється науково-технічна рада (далі – Рада), що є колективним дорадчим
органом, термін повноважень якої 5 років.
6.5. 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;
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, заслуховує її, затверджує звіти працівників за результатами
зарубіжних відряджень та стажувань;
8) обговорює питання, пов'язані з підготовкою та підвищенням кваліфікації
наукових кадрів, атестує аспірантів Інституту.
6.6. До складу Ради Інституту входять: директор (голова Ради), декани та
заступники деканів з наукової роботи факультетів Університету, завідувачі
кафедр зазначених факультетів та провідні науковці. Заступник директора,
вчений секретар та провідні науковці Інституту обираються до складу Ради
загальними зборами Інституту.
6.7. Рада Інституту вважається правомочною, якщо в її засіданні беруть
участь не менше ніж 2/3 її складу. Рішення Радою приймаються простою
більшістю голосів відкритим або таємним голосуванням і набирають силу після
затвердження їх директором.
6.8. Терміни зборів і засідань науково-технічної ради встановлює директор
Інституту.
6.9. Рішення Ради Інституту набирає чинності після його затвердження
директором і є обов’язковим для виконання всіма співробітниками кафедр, що
входять до складу Інституту.
7. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування діяльності
Інституту
7.1. Фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Інституту здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних, прикладних
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досліджень та розробок, коштів, що надійшли за надання послуг відповідно до
функціональних повноважень, а також від грантової діяльності, власних
надходжень Інституту, спонсорів та інших надходжень, не заборонених
законодавством України.
7.2. Для матеріального та технічного забезпечення діяльності Інституту
університетом за ним закріплюються комп’ютери, оргтехніка, доступ до мережі
Інтернет, засоби телефонного зв’язку, меблі, канцелярське приладдя тощо.
7.3. Інститут зобов’язаний здійснювати модернізацію та оновлення своєї
матеріально-технічної бази відповідно до потреб забезпечення діяльності за
обраним науково-дослідницьким напрямом, призначаючи при цьому на це
частину від наукової діяльності. Обґрунтування зазначених витрат
погоджується ректором Університету.
8. Створення, реорганізація та ліквідація Інституту
8.1. Рішення про створення Інституту ухвалюється Вченою радою
Університету за поданням ректора.
8.2. Рішення про реорганізацію, ліквідацію Інституту приймається Вченою
радою Університету за поданням ректора або директора Інституту.
9. Прикінцеві положення
9.1. Положення про Інститут затверджується Вченою радою Університету і
вводиться в дію наказом ректора Університету.
9.2. Зміни і доповнення до цього Положення схвалюються Вченою радою
Університету та вводиться в дію наказом ректора Університету.

Погоджено:
проректор з наукової роботи
та інноваційного розвитку

Л. Д. Романчук

в.о. декана факультету інженерії
та енергетики

Я. Д. Ярош

провідний юрисконсульт

Н. М. Рехтер
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