
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ  

імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Н А К А З   № _____

м. Київ      «       »   2020 р.

Про внесення змін до наказу від 24.04.2020 р. №7/75 «Про створення 
Координаційної ради з удосконалення менеджменту науки в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського»

Відповідно до кадрових змін в структурі Університету

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад Координаційної ради з удосконалення менеджменту 
науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського (додаток 1 ).

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з удосконалення 
менеджменту науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського (додаток 2 ).

3. Вважати таким що втратив чинність п.2 та п.3 наказу від 24.04.2020        
№ 7/75 «Про створення координаційної ради удосконалення менеджменту науки в 
КПІ ім. Ігоря Сікорського

4. Інші пункти наказу залишити без змін.
5. Контроль за виконання покласти на першого проректора                     

Якименка Ю.І.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ



Проект наказу вносить:
Заступник начальника НДЧ

_____________ Георгій ВАСИЛЬЄВ

ПОГОДЖЕНО:

Голова Вченої ради
КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло ІЛЬЧЕНКО

Перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

Проректор з наукової роботи Віталій ПАСІЧНИК

Юрисконсульт

Підготував:
Васильєв Г.С.
тел. 204-82-74

Розрахунок розсилки:
1. Всі структурні підрозділи 
2. Веб-сайт



Додаток 1
до наказу №_____ від «____»________2020 р.

С К Л А Д
Координаційної ради з удосконалення менеджменту

науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Співголови Ради Михайло ІЛЬЧЕНКО, голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Юрій ЯКИМЕНКО, перший проректор;

Члени Ради: Віталій ПАСІЧНИК, проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, 

Президент корпорації «Науковий парк «Київська політехніка»»;

Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО, проректор з навчальної роботи;

Наталія СЕМІНСЬКА, проректор з навчально-виховної роботи;

Сергій СИДОРЕНКО, проректор з міжнародних зв'язків;

Ольга ЛІНЮЧЕВА, голова комісії Вченої ради з наукової та інноваційної 

діяльності;

Василь СТРУТИНСЬКИЙ, голова комісії Вченої ради з атестації наукових 

кадрів;

Володимир ТИМОФЄЄВ, голова комісії Вченої ради з освітньої діяльності.

Геннадій ВАРЛАМОВ, голова комісії Вченої ради з міжнародної діяльності;

Сергій ВОРОНОВ, голова комісії Вченої ради з розгляду спеціальних 

питань;

Георгій ВАСИЛЬЄВ, заступник начальника Науково-дослідної частини, 

голова Ради молодих учених університету;

Павло ЦИБУЛЬОВ, помічник ректора з питань інтелектуальної власності;

Юрій СИДОРЕНКО, координатор космічної програми університету;

Сергій ШУКАЄВ, керівник відділу міжнародних проєктів департаменту 

міжнародного співробітництва;

Марина БРОНИЦЬКА, начальник планово-фінансового відділу 

університету;

Інна МАЛЮКОВА, керівник стартап-школи «Sikorsky Challenge»;

Секретар ради
Олена САВИЧ, начальник організаційно-аналітичного відділу НДЧ



Додаток 2
до наказу №_____ від «____»________2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з удосконалення менеджменту науки в 

КПІ ім. Ігоря Сікорського

КИЇВ 2020 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Статуту КПІ ім. Ігоря 
Сікорського і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні 
засади діяльності Координаційної ради з удосконалення менеджменту науки в 
КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – Рада).

1.2. Рада – це дорадчо-консультативний колегіальний орган, створений з 
метою досягнення найвищих результатів наукової та інноваційної діяльності та 
інтеграції її в освітній процес. 

1.3. Удосконалення менеджменту науки в університеті досягається 
консолідацією взаємодії керівників структурних підрозділів університету та 
постійних комісій Вченої ради, спільними завданнями яких є створення 
необхідних умов для успішної дослідницької діяльності науково-педагогічних 
працівників, науковців, докторантів, аспірантів і студентів університету. 

1.4. Рада у своїй діяльності керується законами України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну 
діяльність», наказами Міністерства освіти і науки України, нормативними актами 
КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим Положенням.

1.5. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюють Служба 
вченого секретаря та Науково-дослідна частина університету.

1.6. Рішення про утворення або ліквідацію Ради ухвалює ректор КПІ ім. 
Ігоря Сікорського.

2. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

2.1. Персональний склад Ради та положення про неї затверджуються 
наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.2. До складу Ради входять два співголови, секретар і члени Ради. 
Співголовами Ради є голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського та перший 
проректор університету. Членами Ради є проректор з наукової роботи, проректор з 
навчальної роботи, проректор з навчально-виховної роботи, проректор з 
міжнародних зв'язків, начальник НДЧ, заступник начальника НДЧ, голова комісії 
Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності, голова комісії Вченої ради з 
атестації наукових кадрів, голова комісії Вченої ради з освітньої діяльності, 
голова комісії Вченої ради з міжнародної діяльності, голова комісії Вченої ради з 
розгляду спеціальних питань, помічник ректора з питань інтелектуальної 
власності, керівник відділу міжнародних проєктів департаменту міжнародного 
співробітництва, начальник планово-фінансового відділу університету, президент 
наукового парку «Київська політехніка», керівник стартап-школи «Sikorsky 



Challenge», голова Ради молодих вчених університету, координатор космічної 
програми університету.

2.3. Члени Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
2.4. До участі в роботі Ради (за необхідності) при розгляді конкретних 

питань можуть залучатися інші фахівці та працівники структурних підрозділів 
КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.5. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які скликаються 
співголовами Ради і проводяться за потребою. 

2.6. Засідання Ради є правомочним за присутності на ньому не менше двох 
третин її членів.

2.7. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для 
виконання керівниками структурних підрозділів, які представлені у складі Ради та 
діяльність яких пов’язана з організацією наукової діяльності в університеті. 

2.8. Члени Ради мають право:
 виносити питання на розгляд Ради;
 одержувати від керівників структурних підрозділів інформацію, 

необхідну для розгляду питань, що відносяться до завдань Ради;
 здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством.
2.9. Члени Ради зобов'язані:
 брати участь у всіх засіданнях Ради особисто;
 виконувати прийняті Радою рішення та рекомендації;
 дотримуватися норм чинного законодавства та цього Положення;
2.10. Співголови Ради:
 організовують роботу Ради;
 здійснюють інші повноваження відповідно до функцій та завдань Ради.

3. ФУНКЦІЇ РАДИ

У процесі роботи Рада забезпечує реалізацію таких функцій:
3.1. Удосконалення менеджменту науки в університеті, спрямованого на 

успішне виконання завдань, визначених рішеннями Вченої ради університету, 
зокрема:

 формування наукової тематики на засадах багатоканального 
фінансування через успішний конкурсний відбір держбюджетних проектів, 
проєктів Національного фонду досліджень та госпдоговірних тем, виконання 
досліджень і розробок у сфері національної безпеки і оборони, проєктів і програм 
з міжнародної співпраці, розширення наукових контактів із закордонними 
колегами щодо проведення спільних досліджень та опублікування їх результатів у 
міжнародних наукових виданнях, що індексуються світовими наукометричними 



базами;
 реалізація ухваленої Вченою радою «Політики КПІ ім. Ігоря Сікорського 

в сфері інтелектуальної власності» і на цій основі вдосконалення правовідносин у 
сфері інтелектуальної власності, зокрема активізація спільної роботи наукових 
груп структурних підрозділів з Інноваційною екосистемою університету «Sikorsky 
Challenge»;

 покращення позицій університету в світових і вітчизняних рейтингах.
3.2. Зниження рівня бюрократії при підготовленні й супроводженні 

бюджетної та госпдоговірної тематики, державного замовлення, міжнародних 
проєктів, грантів.

3.3. Посилення організаційно-аналітичного супроводу підготовки заявок 
на конкурси МОН України, Національного фонду досліджень, участі у 
міжнародних проєктах і грантах науковими групами, зокрема через формування 
міжфакультетських команд та консорціумів.

3.4. Аналіз і виявлення можливостей покращення фінансового 
забезпечення, зокрема й зниження рівня обмежень у частині видатків, конвертації 
валюти, відряджень по госпдоговірних темах тощо, розширення участі в тендерах.

3.5. Покращення патентно-ліцензійної діяльності та трансферу технологій.
3.6. Розробка й запровадження системи управління публікаційною 

активністю науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського через оперативну фахову 
консультативну допомогу, моральні та матеріальні стимули, а також підтримку 
наукових видань університету.

3.7. Сприяння та підтримка будь-яких ініціатив щодо розвитку 
матеріально-технічної бази, оновлення дослідницького та технологічного 
обладнання для проведення наукової діяльності, в тому числі із залученням на 
взаємовигідних умовах приватного капіталу, співпраця з вітчизняними та 
закордонними компаніями. 

3.8. Удосконалення системи підготовки наукових кадрів – магістрів, 
докторів філософії та докторів наук, сприяння інтеграції наукової та інноваційної 
діяльності в освітній процес.

 

Співголова ради Михайло ІЛЬЧЕНКО

Співголова ради Юрій ЯКИМЕНКО
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