


 

Стаття 1. Основні положення 

1.1. Положення регламентує наукову, науково-технічну та інноваційну 

діяльність (далі – ННТІД) ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П. Філатова НАМН України» (далі Установа) та створене для забезпечення 

правових, економічних і організаційних умов ННТІД. 

1.2. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльності є невід'ємною 

складовою діяльності Установи. 

1.3. Суб’єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є 

наукові працівники Установи, особи, які навчаються в Установі, інші 

працівники Установи, а також працівники підприємств, установ і організацій, 

які спільно з Установою провадять наукову, науково-технічну та інноваційну 

діяльність (далі – суб’єкти ННТІД). 

1.4. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Установі 

регламентується законодавством України, зокрема Законами України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про 

вищу освіту», «Про освіту», Статутом Установи, цим Положенням та іншими 

нормативними документами загальнодержавного і внутрішньоінститутського 

рівнів. 

Стаття 2. Основні терміни та їх визначення 

2.1. У цьому положення наведені нижче терміни вживаються у такому 

значенні: 

аспірант - вчений, який проводить фундаментальні та (або) прикладні 

наукові дослідження у рамках підготовки в аспірантурі у закладі вищої 

освіти/науковій установі для здобуття ступеня доктора філософії; 

виробничо-орієнтована (галузева) наукова установа - наукова 

установа, науково-технічний результат діяльності якої призначений для 

безпосереднього впровадження у виробництво та/або практичного 

використання на підприємствах і в установах; 

вчений - фізична особа, яка проводить фундаментальні та (або) 

прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні 

(прикладні) результати; 

грант - фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній 

основі державою, юридичними, фізичними особами, у тому числі 

іноземними, та (або) міжнародними організаціями для розвитку матеріально-

технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності, 

проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових 

досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, зокрема на 

оплату праці наукових (науково-педагогічних) працівників у рамках їх 

виконання, за напрямами і на умовах, визначених надавачами гранту; 

докторант - вчений, який проходить підготовку в докторантурі наукової 

установи (закладу вищої освіти) для здобуття наукового ступеня доктора 

наук; 
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інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 

соціальної сфери; 

інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 

випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг; 

інноваційний продукт - результат науково-дослідної і (або) дослідно-

конструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим Законом 

«Про інноваційну діяльність»; 

інноваційна продукція - нові конкурентоздатні товари чи послуги, що 

відповідають вимогам, встановленим  Законом«Про інноваційну діяльність»; 

інноваційний проект - комплект документів, що визначає процедуру і 

комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо 

створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції; 

молодий вчений - вчений віком до 35 років включно, який має вищу 

освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років 

включно, який має науковий ступінь доктора наук; 

наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними 

видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження; 

наукова (науково-технічна) продукція - науковий та (або) науково-

технічний (прикладний) результат, призначений для реалізації; 

наукова (науково-технічна) робота - наукові дослідження та науково-

технічні (експериментальні) розробки, проведені з метою одержання 

наукового, науково-технічного (прикладного) результату; 

наукове видавництво - видавництво - юридична особа, основним видом 

діяльності якої є видавнича діяльність, спрямована на висвітлення 

результатів наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-

організаційної діяльності, оприлюднення наукових результатів, 

представлення наукової (науково-технічної) продукції, а також досліджень у 

галузі теорії та методики науково-видавничої справи; 

наукове видання - твір (узагальнююча наукова праця, монографія, 

збірник наукових праць, збірник документів і матеріалів, тези та матеріали 

наукових конференцій, автореферат дисертації, препринт, словник, 

енциклопедія, науковий довідник або покажчик, наукове періодичне видання 

тощо) наукового характеру, що пройшов процедуру наукового рецензування 

та затвердження до друку вченою (науковою, науково-технічною, технічною) 

радою наукової установи або вищого навчального закладу, редакційно-

видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або в 

інший спосіб, містить інформацію про результати наукової, науково-

технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, 

теоретичних чи експериментальних досліджень (науково-дослідне видання); 
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підготовлені науковцями до публікації тексти пам’яток культури, історичних 

документів чи літературних текстів (археографічне або джерелознавче 

видання); науково систематизовані дані чи матеріали, що відображають 

історію науки та сучасний стан наукового знання (науково-довідкове або 

науково-інформаційне видання), призначені для поширення; 

науковий підрозділ - структурний підрозділ юридичної особи, 

основним завданням якого є провадження наукової, науково-технічної або 

науково-організаційної діяльності, у штаті якого посади наукових 

працівників становлять не менш як 50 відсотків. Типами наукового 

підрозділу є інститут, науково-дослідна частина, управління, відділення, 

комплекс, центр, відділ, лабораторія, секція, сектор, бюро, група, філіал, 

дослідна станція, дослідне поле, ботанічний сад, дендропарк, обсерваторія, 

наукова (науково-технічна) бібліотека, науковий (науково-технічний) музей; 

науковий працівник - вчений, який має вищу освіту не нижче другого 

(магістерського) рівня, відповідно до трудового договору (контракту) 

професійно провадить наукову, науково-технічну, науково-організаційну, 

науково-педагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно від 

наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами 

атестації у випадках, визначених законодавством; 

науковий (науково-технічний) проект - комплекс заходів, пов’язаних 

із забезпеченням виконання та безпосереднім проведенням наукових 

досліджень та (або) науково-технічних розробок з метою досягнення 

конкретного наукового або науково-технічного (прикладного) результату; 

науковий результат - нове наукове знання, одержане в процесі 

фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на 

носіях інформації. Науковий результат може бути у формі звіту, 

опублікованої наукової статті, наукової доповіді, наукового повідомлення 

про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового 

відкриття, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа або 

науково-методичних документів, підготовка яких потребує проведення 

відповідних наукових досліджень або містить наукову складову, тощо; 

прикладні наукові дослідження - теоретичні та експериментальні 

наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань 

для практичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові 

знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих 

матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні 

пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних 

завдань; 

фундаментальні наукові дослідження - теоретичні та 

експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання нових 

знань про закономірності організації та розвитку природи, суспільства, 

людини, їх взаємозв’язків. Результатом фундаментальних наукових 

досліджень є гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття законів 

природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення 
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закономірностей розвитку суспільства тощо, які не орієнтовані на 

безпосереднє практичне використання у сфері економіки. 
 

Стаття 3. Мета і завдання ННТІД 

3.1. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових 

досліджень і розробок та їх подальшого спрямування на створення і 

впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, 

матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, 

підготовки фахівців інноваційного типу 

3.2. Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності Установи є: 

– одержання нових знань та можливості їх використання для отримання 

корисних для суспільства результатів; 

– одержання конкурентоспроможних науково-прикладних результатів; 

– застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки здобувачів вищої освіти; 

– формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного 

забезпечити якісне проведення фундаментальних і прикладних досліджень, 

виконання прикладних розробок та їх впровадження, розробку та 

впровадження інноваційних наукових розробок.;  

- розвиток фундаментальних досліджень в галузі медичних наук з метою 

їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і 

техніки, суспільного розвитку і розбудови економіки країни. Виконання 

прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання і 

розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення 

соціальних та інших завдань галузі. 

– підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл, 

започаткування нових напрямів досліджень і розробок, здійснення заходів 

щодо підтримки наукових досліджень молодих учених і студентів; 

– ефективне використання потенціалу Інституту для вирішення 

пріоритетних завдань розвитку науки і техніки та впровадження результатів 

прикладних досліджень і розробок у практичну діяльність; 

– розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного 

співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та 

галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших наукових 

проблем фундаментального і прикладного характеру; 

– організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація 

досягнень науки і техніки в Інституті, зокрема через засоби масової 

інформації, мережу Інтернет тощо.  

Стаття 4. Загальна науково-організаційна структура та управління 

ННТІД 

4.1. Загальна організація та координація проведення фундаментальних і 

прикладних досліджень, виконання прикладних науково-технічних 

(експериментальних) розробок та наданням платних послуг у сфері наукової, 
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науково-технічної діяльності за держбюджетними темами, господарськими 

договорами, державними і міжнародними науковими грантами та виконання 

робіт за рахунок базового фінансування ННТІД (далі – НДР, наукові роботи, 

теми, проєкти) в Установі покладається на Адміністрацію (Директор, 

заступник директора з наукової роботи, вчена рада, вчений секретар). 

4.2. Загальне управління ННТІД здійснює в межах його повноважень 

Національна академія медичних наук України. Безпосереднє управління 

ННТІД в Установі здійснює директор. Директор відповідає за провадження 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Інституту та у межах 

наданих йому повноважень: 

– організовує ННТІД Установи; 

– видає накази і розпорядження, дає обов'язкові для виконання всіма 

суб’єктами ННТІД доручення; 

– укладає договори; 

– контролює дотримання всіма суб’єктами ННТІД штатно-фінансової 

дисципліни; 

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників; 

– визначає функціональні обов'язки працівників; 

– затверджує річні тематичні плани виконання НДР; 

– здійснює контроль за якістю роботи наукових та інших працівників 

структурних наукових підрозділів; 

– визначає порядок, встановлює, в межах визначених законодавством 

та/або відповідними нормативними актами, розмір доплат, надбавок, премій, 

матеріальної допомоги та заохочення наукових та інших працівників 

структурних наукових підрозділів; 

– забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; 

– відповідає за результати ННТІД Установи перед засновником або 

уповноваженим ним органом; 

– здійснює інші, передбачені Статутом, повноваження. 

4.3. Організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльністі в 

Інституті та її безпосереднє керівництво, планування, поточне управління 

здійснює заступник директора з наукової роботи в межах делегованих 

директором повноважень. Заступник директора з наукової роботи 

безпосередньо: 

- здійснює керівництво ННТІД; 

- згоджує плани робіт науково-дослідних підрозділів; 

- готує пропозиції щодо розподілу між ними обсягу фінансування, 

матеріально-технічних ресурсів, формує штатний розпис тощо; 

- спільно з керівниками НДР відповідає за своєчасне виконання 

відповідно до технічних завдань держбюджетних НДР, господарських 

договорів та наукових грантів, впровадження їх результатів в економічну 

діяльність, суспільну практику та/або навчальний процес; 

- забезпечує раціональне використання коштів (зокрема, базового 

фінансування ННТІД) дотримання планово-фінансової дисципліни тощо.  
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Повноваження заступника директора з наукової роботи визначаються 

цим Положенням, типовою посадовою інструкцією із додатками, які 

затверджуються директором Установи у встановленому порядку. 

4.4. Колективним дорадчім при директорі органом управління у сфері 

ННТІД в Установі є Вчена рада, яка: 

– визначає стратегію Установи у сфері наукової діяльності та напрямів 

впровадження її результатів; 

– визначає перспективні напрямів розвитку наукової та інноваційної 

діяльності Установи;  

– визначає стан, проблеми і перспективи розвитку окремих наукових 

напрямів; 

- – ухвалює основні напрями наукових досліджень та структурних 

підрозділів;  

- за поданням директора ухвалює рішення про утворення, 

реорганізацію та ліквідацію наукових підрозділів; 

– затверджує положення про структурні підрозділи та положення, що 

регламентують ННТІД Установи; 

– здійснює конкурсний відбір проєктів держбюджетних НДР та 

рекомендацій робіт наукових колективів і окремих вчених для участі у 

відповідних конкурсах; 

– затверджує тематики науково-дослідних робіт, теми дисертацій 

здобувачів наукових ступенів; 

– бере участь у формуванні тематичних планів наукових досліджень і 

розробок; 

– здійснює підсумок виконання держбюджетних НДР, державних і 

міжнародних наукових грантів та господарчих договорів; 

– обговорення проєктів нормативних документів, що стосуються 

наукової діяльності та підготовки наукових кадрів; 

– звітування аспірантів, докторантів та їх атестації; 

– рекомендує до друку наукові видання; 

– визначає стан науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності, 

публікаційної активності, міжнародного наукового співробітництва, захисту 

прав інтелектуальної власності, підготовки наукових кадрів тощо як в 

Інституті в цілому, так і в окремих його структурних підрозділах; 

– розглядає інші питання ННТІД Установи відповідно до його Статуту та 

цього Положення. 

За дорученням директора Вчена рада може розглядати інші питання та 

ухвалювати відповідні рішення. 

4.5. Рішення Вченої ради ухвалюються відкритим або таємним 

голосуванням більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні. Кожен 

член наукової ради має один голос. Рішення Вченої ради, як правило, мають 

рекомендаційний характер, обов’язковими до виконання є ті, що вводяться 

наказом директора. 
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4.6. В Установі діє Рада молодих вчених, яка є частиною системи 

громадського самоврядування. У її роботі беруть участь особи віком до 35 

років включно (для докторів – до 40 років включно), які навчаються або 

працюють в Установі. З 

4.7. Функції управління та організації наукової діяльності заступник 

директора з наукової роботи здійснює через створені в Установі науково-

дослідні підрозділи, Науково-організаційні підрозділи (Відділ науково–

медичної  та патентної інформації (далі – ВНМПІ), Організаційно-

методичний відділ (далі – ОМВ)), Науково-інформаційні підрозділи та 

дорадчі органи (Вчена рада, координаційні ради за науковими напрямами, 

експертні комісії тощо).  

4.8. Проведення наукових досліджень, виконання науково-технічних 

(експериментальних) розробок та надання наукових послуг здійснюється 

працівниками науково-дослідних підрозділів, лабораторій. Структурні 

науково-дослідні підрозділи створюються рішенням Вченої ради Установи, 

яке вводиться в силу наказом директора. Їх діяльність регламентується 

відповідними Положеннями, які затверджуються у встановленому порядку. 

4.9. Безпосереднє виконання наукових робіт, програм та проектів 

фундаментальних і прикладних досліджень, прикладних розробок в Установі 

здійснюються колективами колективами структурних науково-дослідних 

підрозділів, до складу яких входять наукові працівники, докторанти і 

аспіранти, допоміжний персонал і в разі потреби залучаються фахівці інших 

організацій. 

4.10.  Організацію та безпосереднє керівництво виконанням програми 

або проекту досліджень і розробок здійснюють наукові керівники. У разі 

потреби можуть призначатись також відповідальні виконавці програм і 

проектів, наукові консультанти, інші відповідальні особи. Покладання 

обов’язків, призначення та зміна наукових керівників здійснюється залежно 

від виду наукових робіт, наступним чином: 

- для наукових робіт, які фінансуються за рахунок коштів НАМН 

України, науковим керівником виступає науковий працівник, якій був 

зазначений у відповідному запиті на фінансування. Зміна наукових 

керівників таких робіт здійснюється, як правило із числа співавторів запитів, 

з дозволу замовника робіт (розпорядника коштів вищого рівня). Покладання 

обов’язків наукового керівника здійснюється наказом директора в 

установленому порядку. 

- для наукових робіт, які фінансуються за рахунок коштів міжнародних 

грантових фондів, покладання обов’язків наукового керівника, на 

зазначеного у запиті наукового або науково-педагогічного працівника, 

здійснюється наказом директора в установленому порядку. 

- для наукових робіт, які фінансуються за рахунок коштів господарчих 

договорів або міжнародних контрактів, науковим керівником виступає 

працівник Установи, прізвище якого зазначено у договорі (контракті). Підпис 

директора (або іншої особи, відповідно до делегування повноважень 
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директора) на договорі засвідчує покладання на зазначеного працівника 

обов’язків наукового керівника. Зміна наукового керівника, за необхідності, 

здійснюється розпорядженням заступника директора з наукової роботи, 

проєкт якого вноситься начальником НДЧ. 

- для наукових робіт пов’язаних із проведенням міжнародних клінічних 

досліджень науковим керівником виступає працівник Установи, прізвище 

якого зазначено у договорі (контракті) як відповідального дослідника. Зміна 

відповідального дослідника, за необхідності, здійснюється додатковою 

угодою до відповідного договору (контракту) із замовником міжнародних 

клінічних досліджень. 

4.11. Науковому керівнику підпорядковуються безпосередньо виконавці 

наукових робіт. Науковий керівник при виконанні НДР: 

– здійснює свою діяльність у відповідності з посадовою інструкцією, яка 

розробляється і затверджується в установленому порядку; 

– несе повну відповідальність за науковий і науково-технічний рівень 

результатів, їх патентну чистоту, дотримання принципів академічної 

доброчесності, якість і терміни виконання наукових робіт згідно технічного 

завдання і календарного плану, досягнення запланованих показників щодо 

оприлюднення, апробації і впровадження результатів НДР тощо; 

– забезпечує дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової 

дисципліни, правил техніки безпеки і пожежної безпеки тощо; 

– підпорядковується безпосередньо керівнику структурного підрозділу, у 

якому виконується НДР, функціонально – заступнику директора з наукової 

роботи. 

4.12. На час відсутності наукового керівника його функції, права і 

обов’язки у разі необхідності покладаються на відповідального виконавця. 

Стаття 5. Фінансування 

5.1. Фінансове забезпечення наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності здійснюється за принципом багатоканальності за рахунок коштів 

державного бюджету, зокрема базового фінансування ННТІД; коштів 

замовників науково-технічної продукції з України і  за кордону, грантових 

коштів, інших джерел не заборонених законодавством. 

5.2. Фінансово-господарська діяльність у сфері ННТІД за відповідними 

бюджетними програмами, у тому числі за рахунок базового фінансування 

ННТІД, здійснюється на підставі затверджених НАМН кошторисів Установи, 

що є основними планово-фінансовими документами. Механізми розподілу 

витрат за базовим фінансуванням ННТІД здійснюється відповідно до 

нормативної бази загальнодержавного та загальноінститутського рівнів. 

5.3. З метою забезпечення розвитку ННТІД, особливі досягнення у 

науковій роботі та підготовці наукових кадрів, відзначення особистого 

внеску окремих вчених у забезпечення високого рівня показників Інституту з 

проектної діяльності, оприлюднення результатів наукових досліджень, 

міжнародної діяльності тощо, в інституті на системному рівні здійснюються 

заходи пов’язанні із стимулювання та преміювання вчених. Преміювання 
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здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фонду Установи 

та його позабазових структурних підрозділів відповідно до окремих 

положень, які розробляються та затверджуються в установленому порядку. 

Стаття 6.  Планування, організація, облік та звітування. 

6.1. Основою поточного планування НДР є річні тематичні плани: 

– наукових досліджень і розробок, які виконуються за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету; 

– виконання договірних наукових робіт та надання науково-технічних 

послуг; 

– виконання НДР за рахунок власних коштів Установи. 

Плани затверджуються директором, а для тематики, яка фінансується за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету, узгоджуються з 

НАМН України. 

6.2. Планування витрат на проведення НДР за господарчими договорами 

і грантами здійснюється науковим керівником спільно з відповідальним 

економічним підрозділом на основі розрахунків, результати яких 

відображаються в калькуляції кошторисної вартості в цілому за НДР, з 

обов’язковим виділенням вартості робіт (послуг), які підлягають виконанню 

у поточному бюджетному році. По завершенню НДР в установленому 

порядку за необхідності може складатися фактичний кошторис витрат. 

6.3. Документальне оформлення операцій, пов'язаних із супроводженням 

проведення наукових досліджень, виконання науково-технічних 

(експериментальних) розробок або наданням платних послуг у сфері 

наукової, науково-технічної діяльності, забезпечення їх обліку та складання 

звітності здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6.4. Облік коштів та витрат здійснюється централізовано бухгалтерською 

службою Установи за кожною НДР окремо.  

6.5. Наукові роботи, які фінансуються за кошти державного бюджету 

України, підлягають державній реєстрації в Українському інституті 

науковотехнічної експертизи та інформації відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

6.6. За підсумками виконаних наукових робіт, згідно затверджених 

технічних завдань і календарних планів, їх виконавцями готуються відповідні 

звітні матеріали. Для робіт, які фінансуються за кошти державного бюджету 

України, складаються звіти відповідно до норм діючих Державних стандартів 

України, Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності 

в Установі. 

6.7. Прийняття на роботу, оплата праці виконавців наукових робіт, 

стимулювання та матеріальне заохочення для виконання НДР здійснюється у 

встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України, 

нормативними документами НАМН,  іншими нормативно-правовими актами 

України та нормативними документами Установи у межах виділеного 

фінансування на підставі трудових договорів, що укладаються між 

працівниками і Установою.  
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Стаття 7. Науково-організаційні та науково-інформатівні підрозділи. 

7.1. Організація ННТІД на загальноінститутському рівні в частині 

управління процесами інформаційного забезпечення ННТІД, поширення 

науковотехнічної інформації, трансферу знань і технологій, оприлюднення 

результатів наукових досліджень, захисту прав інтелектуальної власності 

тощо в Установі покладається на Науково-організаційні (Організаційно-

методичний відділ, Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики) 

та науково-інформатівні підрозділи (Відділ науково-медичної та патентної 

інформації та Наукова бібліотека). 

7.2. Очолює роботу науково-організаційного та науково-інформатівного 

підрозділів завідувач/начальник, який призначається та звільняється наказом 

директора та підпорядкований заступнику директора з наукової роботи. 

Завідувач/начальник Науково-організаційного та науково-інформатівного 

підрозділів безпосередньо здійснює керівництво іх діяльністю. 

Повноваження завідувача/начальника науково-організаційного та науково-

інформатівного підрозділів визначаються цим Положенням, типовою 

посадовою інструкцією та додатками до типової посадової інструкції, які 

затверджуються директором Установи. 

7.3. Головними завданнями та функціями Науково-організаційного та 

науково-інформатівного підрозділів є: 

- оприлюднення результатів наукових досліджень і розробок: 

– аналіз показників публікаційної активності, в тому числі, у виданнях, 

які індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web of Science 

Core Collection, підготовка пропозицій щодо організації відповідної роботи у 

структурних підрозділах та стимулювання публікаційної активності вчених 

Інституту у рейтингових журналах; 

– формування та супроводження баз даних публікацій представників 

Установи у виданнях, які індексуються наукометричними базами даних 

Scopus та Web of Science Core Collection , переліку авторів, які мають 

публікації в цих виданнях тощо; 

– облік та аналіз рейтингових і звітних показників Установи в цілому та 

його структурних підрозділів, підготовка і складання звітів; 

– організація роботи із підвищення наукового рівня наукових видань 

Установи та їх входження до наукометричних і реферативних баз даних, 

отримання статусу фахового видання; 

– організація роботи з підготовки, проведення, підвищення рівня 

наукових заходів в Установі. 

– організаційне та методичне забезпечення управління процесом захисту 

права інтелектуальної власності в Установі; 

– забезпечення набуття Установою майнових прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності, що створені в результаті ННТІД та сприяє 

введенню їх в господарський обіг; 
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– надання працівникам установи, аспірантам та докторантам 

консультативну, інформаційну та практичну допомогу в реалізації ними 

немайнових та майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 

– здійснення контролю за чинністю охоронних документів отриманих на 

ім’я Установи незалежно від дати отримання цих патентів; 

– надання інформаційних та методичних послуг щодо виконання 

патентних досліджень працівниками Установи, аспірантам та докторантами. 

– інформування про актуальні науково-технічні розробки та наукові 

послуги Установи в національних та міжнародних мережах трансферу 

технологій, інших електронних ресурсах та засобах масової інформації тощо;  

– моніторинг та облік ринку потенційних замовників на науково-технічні 

розробки і наукові послуги та організація відповідних маркетингових 

досліджень;  

– здійснення заходів із впровадження об'єктів права інтелектуальної 

власності, майнові права на які набуто Установою шляхом продажу ліцензій; 

–забезпечення рекламної і виставкової діяльності у рамках ННТІД; 

– надання стороннім замовникам платних інформаційних і 

маркетингових послуг у сфері трансферу технологій. 

Стаття 8. Видання наукових журналів та збірників наукових праць. 

8.1. Установа виступає засновником та співзасновником друкованого та 

електронного наукового журналу «Офтальмологічний журнал», його 

англомовної версії Journal  of Ophthalmmology (Ukraine) та збірників 

наукових праць (далі – видання). 

8.2. Журнали створюються у встановленому порядку, мають Свідоцтва 

про державну реєстрацію засобів масової інформації, номер ISSN. 

8.3. Видання оприлюднюють результати наукових досліджень 

(відповідного рівня) вчених як із Установи, так і з інших вітчизняних і 

закордонних науково-освітніх організацій та представників бізнесу і 

промисловості. 

8.4. Тематичне спрямування видань в рамках галузі офтальмологічних 

знань визначається редколегією та оприлюднюється у розділі журналу 

«Інформація для авторів» та на сайті видання. Матеріали рукописів, поданих 

до опублікування, повинні відповідати тематичному спрямуванню журналу. 

8.5. Рекомендацію до друку видань дає Вчена рада Установи за поданням 

головного редактора. 

8.6. Загальний контроль за дотриманням порядку видання журналів та 

принципів діяльності редакційних колегій журналів здійснює заступник 

директора з наукової роботи, контроль в частині підвищення рівня журналів 

та їх відповідності вимогам входження до науково-метричних баз даних 

Scopus та Web of Science Core Collection – ВНМІ. 

8.7. Журнал має свій сайт ozhurnal.com де розміщуються: повнотекстові 

версії статей (2 роки ембарго), анотацій і списків при статейної бібліографії 

загальна інформація про журнал, складу його редакційної колегії, правила 
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подання матеріалів до публікації, шаблони електронного подання матеріалів 

статей до розгляду редколегій, офіційна і контактна інформація тощо. 

8.8. Редколегії журналів очолюють головні редактори та їх заступники. 

До складу редколегій входять також відповідальні секретарі. Головний 

редактор формує редколегію журналу відповідно до вимог, встановлених 

положенням про видання журналів, та оприлюднює її склад на сайті 

журналу. 

8.9. Фінансування діяльності з видавництва журналів та збірників 

наукових праць здійснюється за принципом самоокупності за рахунок 

передплати, а також, коштів, отриманих від юридичних та фізичних осіб за 

надання платних послуг з публікації статей та з інформаційно-аналітичного 

забезпечення. 

Стаття 9. Проведення міжнародних, Всеукраїнських та регіональних 

наукових і науково-практичних нарад, семінарів, симпозіумів та 

конференцій (далі – наукові заходи). 

9.1. Установа виступає організатором та співорганізатором наукових 

заходів. 

9.2. Наукові заходи проводяться з метою оприлюднення і апробації 

результатів ННТІД наукових і науково-педагогічних працівників  

9.3. Наукові заходи організовуються та проводяться із дотриманням 

принципів академічної доброчесності на всіх етапах, включаючи публікацію 

матеріалів. 

9.4. Фінансування наукових заходів здійснюється за принципами 

самоокупності та багатоканальності за рахунок коштів загального та/або 

спеціального фонду Установи, в тому числі: отриманих від юридичних та 

фізичних осіб за надання платних послуг; цільових коштів центральних 

органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та грантових фондів; 

спонсорської допомоги; інших джерел, що не заборонені чинним 

законодавством України. 

Стаття 10. Міжнародне наукове та науково-технічне 

співробітництво 

10.1. Установа здійснює наукове та науково-технічне співробітництво з 

іноземними науковими установами, закладами вищої освіти, підприємствами, 

організаціями, фірмами та фондами тощо, відповідно до чинного 

законодавства України. 

10.2. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

Установи спрямовано на: 

– проведення спільних з іноземними науковими установами і закладами 

вищої освіти досліджень і розробок, зокрема з метою одержання 

конкурентоспроможних науково-прикладних результатів; 

– створення спільних з іноземними партнерами наукових лабораторій і 

центрів; 

– залучення коштів міжнародних фондів для фінансування ННТІД в 

Установі, зокрема через участь у найбільш авторитетних міжнародних 
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програмах, що підтримують розвиток наукових досліджень і розробок для 

подолання світових викликів; 

– пошук закордонних замовників науково-технічної продукції і послуг, 

здійснення відповідних маркетингових досліджень, участь у міжнародних 

виставках; 

– трансфер на світовий ринок науково-технічної продукції через 

укладання відповідних контрактів та ліцензійних договорів; 

– залучення іноземних вчених до роботи у дослідницьких колективах 

Установи; 

– забезпечення проходження науковими, науково-педагогічними 

працівниками, докторантами, аспірантами наукового стажування за 

кордоном; 

– оприлюднення результатів наукових досліджень і розробок в 

іноземних виданнях, які індексуються баз даних Scopus та Web of Science 

Core Collection; 

– організацію та участь у міжнародних наукових та науково-практичних 

конференціях, семінарах, симпозіумах. 

10.2. Сприяння якості результатів наукових робіт 

10.1. Моніторинг якості наукових проектів покладається на Вченого 

секретаря. У своїй роботі Вчений секретар керується нормативними 

документами НАМН та МОН України, наказами директора, цим Положенням 

та іншими нормативними документами загальнодержавного та 

внутрішньоінститутського рівнів. 

10.2. Головними завданнями та функціями Вченого секретаря в частині 

моніторингу якості наукових проектів: 

– організація рецензування запитів на фінансування проєктів та звітів 

(далі – проєктна документація) за результатами виконання робіт, які 

фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету, грантів 

Національного фонду досліджень України (НФДУ), державних і 

міжнародних наукових грантів (далі – НДР) тощо; 

– створення та вдосконалення нормативної бази з питань забезпечення 

якості наукових робіт; 

– консультування вчених з питань підготовки проєктної документації; 

– організація тематичних опитувань вчених щодо якості наукової 

діяльності Установи та шляхів її підвищення; 

– формування пропозицій щодо організації та проведення курсів, 

тренінгів, семінарів тощо для підвищення кваліфікації за тематиками, які 

пов’язані з підготовкою проєктної документації, методологією наукових 

досліджень, управлінням проєктами тощо. 

10.3. Вчений секретар в частині якості наукових проєктів взаємодіє з 

Організаційно-методичним відділом з питань виявлення текстових 

запозичень та академічного плагіату у проєктній документації. 
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Стаття 12. Прикінцеві положення 

12.1. Положення набирає чинності з наступного дня після його 

схвалення Вченою радою та затвердженням директора. 

12.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом 

директора, наказом директора за рішенням Вченої ради. У тому ж порядку 

Положення скасовується. 


