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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу
освіту”, Статуту Національного університету «Чернігівська політехніка» (далі –
Університет).
1.2. Науково-виробничий центр розвитку інновацій, експертизи та логістики
науково-технічної діяльності (далі – НВЦ РІЕЛ НТД) створено з метою підтримки
та активізації наукової, інноваційної та експертної діяльності Університету,
сприяння його розвитку та входженню до світової наукової спільноти.
1.3. НВЦ РІЕЛ НТД є структурним підрозділом Університету, у своїй
діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами
Верховної Ради України, правовими актами Президента України і Кабінету
Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету,
цим Положенням та іншими правовими актами України.
1.4. НВЦ РІЕЛ НТД підпорядковується проректору з наукової роботи.
1.5. НВЦ РІЕЛ НТД взаємодіє з адміністративними, науковими,
міжнародними, навчальними, виробничими та іншими підрозділами
Університету.
1.6. У межах своєї компетенції НВЦ РІЕЛ НТД активно співпрацює з
Міністерством освіти і науки України, Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти, Національним фондом досліджень України, органами
виконавчої влади, фондами, підприємствами, установами, організаціями всіх
форм власності, професійними спілками та їх об'єднаннями, діяльність яких
пов'язана зі сферою наукової діяльності.
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Діяльність НВЦ РІЕЛ НТД спрямована на організацію та розвиток
наукового співробітництва Університету, а також регіональних та міжнародних
зв'язків і співпраці Університету в науковій сфері.
2.2. Робота НВЦ РІЕЛ НТД спрямована на вирішення наступних завдань:
2.2.1. Організація співробітництво з партнерами Університету в сфері
науково-виробничої діяльності з метою комерціалізації науково-технічних
результатів діяльності Університету.
2.2.2. Розвиток існуючих інноваційних методів навчання, викладання та
наукових досліджень та запровадження інновацій у сфері науково-технічної
діяльності Університету.
2.2.3. Створення та розвиток експертного середовища із залученням
наукових та науково-педагогічних працівників Університету.
2.2.4.
Дослідження
та
оптимізація
управління
матеріальними,
інформаційними та фінансовими потоками в сфері науково-технічної діяльності
Університету.
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ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

3.1. Інформаційна діяльність, збір та аналіз інформації, що стосується
науково-технічної діяльності і розповсюдження її в Університеті; створення баз
даних, підготовка рекламних проспектів, презентацій, створення інформаційних
ресурсів.
3.2. Контактні функції щодо підготовки проєктів договорів про співпрацю у
сфері науково-технічної та науково-виробничої діяльності.
3.3. Контрольні функції у сфері наукової діяльності в межах компетенції
центру.
3.4. Організаційні функції щодо виконання завдань центру.
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ПРАВА

4.1. Права НВЦ РІЕЛ НТД реалізуються керівником та іншими
співробітниками відповідно до встановлених посадових інструкцій та розподілу
обов'язків.
4.2. Співробітники НВЦ РІЕЛ НТД мають право:
4.2.1. Одержувати в установленому порядку від підрозділів Університету
документи та інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на
центр завдань.
4.2.2. За дорученням адміністрації Університету в межах повноважень,
визначених цим Положенням, вести переговори та листування з установами,
організаціями та їх представництвами, іншими державними і недержавними
установами, фірмами та громадянами.
4.2.3. Вносити пропозиції керівництву Університету щодо вдосконалення
роботи НВЦ РІЕЛ НТД.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідно до Кодексу законів про працю України, інших законодавчих
актів співробітники НВЦ РІЕЛ НТД несуть відповідальність за:
5.1. Несвоєчасне та неналежне виконання службових обов'язків,
передбачених посадовими інструкціями.
5.2. Недотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку
Університету.
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

6.1. НВЦ РІЕЛ НТД здійснює свою діяльність відповідно до Правил
внутрішнього розпорядку Університету й підпорядковується проректору з
наукової роботи.
6.2. НВЦ РІЕЛ НТД має право:
6.2.1. Одержувати в установленому порядку всі необхідні для роботи НВЦ
РІЕЛ НТД документи Університету та його структурних підрозділів.
6.2.2. 3алучати працівників Університету до виконання робіт відповідно до
компетенції НВЦ РІЕЛ НТД.
6.2.3. Взаємодіяти у встановленому порядку з працівниками структурних
підрозділів, відповідальних за обробку персональних даних співробітників у базі
персональних даних НУ «Чернігівська політехніка».
6.2.4. Надавати на розгляд керівництва Університету пропозиції щодо
вдосконалення наукової діяльності Університету.
6.2.5. До складу працівників НВЦ РІЕЛ НТД можуть вводитися посади:
керівника центру, головного наукового співробітника, провідного наукового
співробітника, старшого наукового співробітника, наукового співробітника,
молодшого наукового співробітника та інші посади, визначені законодавством
України.

