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Про результати фінансової діяльності університету за 2015 рік та  

завдання на 2016 рік 

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника головного бухгалтера Коцюруби 

С.М. з питання, що розглядається, Вчена рада відмічає, що в цьому напрямі 

здійснювалась планова робота всіма підрозділами університету. 

За звітний 2015 рік університетом отримано фінансування з бюджету 83819,0 тис. 

грн. та на спеціальні рахунки надійшло коштів за надання платних послуг - 75929,0 тис. 

грн. У 2015 році університет не отримав фінансування з бюджету на такі статті як 

поточний і капітальний ремонти, матеріали, обладнання, відрядження. 

Витрати університету проводились відповідно до затвердженого кошторису та 

інших показників, що доводились лімітними довідками Міністерства освіти і науки 

України. Станом на 01.01.2016 р. не було заборгованості із заробітної плати, нарахувань 

на неї, стипендії, оплати комунальних послуг та платежів до бюджету.  

1. Звіт заступника головного бухгалтера Коцюруби С.М. про фінансово- 

господарську діяльність університету за 2015 рік схвалити. 

Вчена рада постановляє: 



 

2. Бухгалтерії університету (Боярченковій В.І.) та планово-фінансовому відділу 

(Дідиченко В.П.) забезпечити виконання фінансово-економічних показників діяльності 

університету, запланованих на 2016 рік. 

3. Директору інституту, деканам факультетів та керівникам центрів і структурних 

підрозділів: 

3.1. Вжити заходи щодо економного використання матеріальних та фінансових 

ресурсів, звернувши особливу увагу на збереження енергоносіїв та подальшу економію 

коштів на матеріальні ресурси. 

3.2. Забезпечити стабільні надходження до спеціального фонду за рахунок 

розширення контингенту студентів, що навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб, 

а також за рахунок збільшення платних послуг, що надаються підрозділами університету 

згідно з чинним законодавством. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Біляковича 

М.О. 

Голова Вченої ради, професор 

Секретар Вченої ради, професор 

М.Ф. Дмитриченко 

О.І. Мельниченко 
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РІШЕННЯ 

Вченої Ради Національного транспортного університету 

«Про імплементацію Законів України «Про Вищу освіту» та «Про 

наукову і науково–технічну діяльність» щодо підготовки наукових кадрів 

вищої кваліфікації» 

 
28 квітня 2016 р.       Протокол № 4 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь першого проректора – проректора з наукової 

роботи, професора Дмитрієва М.М. «Імплементація Законів України «Про вищу освіту» та 

«Про наукову і науково–технічну діяльність», Вчена Рада університету відзначає, що 

університет проводить цілеспрямовану роботу з виконання зазначених законів з метою 

одержання конкурентоспроможних наукових і науково–технічних результатів, впровадження 

нових науково–технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою та формування 

сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження 

інноваційних наукових розробок. 

Відповідно до Закону «Про вищу освіту» та  Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах) №261 від 23.03.2016 року в університеті реалізується механізм підготовки 

здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо‒науковому) та науковому рівнях вищої освіти 

з метою здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук. Створено робочі групи для 

формування ліцензійних справ з метою отримання  ліцензії на освітню діяльність щодо 

підготовки докторів філософії відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, 

затверджених Постановою КМ України № 266 від 29 квітня 2015 року. Розроблено типову  

структуру освітньо–наукової програми підготовки доктора філософії в університеті. На 

сьогодні проектними групами, які будуть забезпечувати відповідний рівень підготовки 

здобувачів вищої освіти на третьому рівні, завершується розробка 10-ти освітньо‒наукових 

програм за новими спеціальностями. 

Для реалізації статті 69 Закону України «Про вищу освіту» щодо охорони та захисту 

прав інтелектуальної власності на результати наукової, науково–технічної та інших видів 

діяльності та впровадження науково–технічної продукції  наказом ректора №2 від 04.01.2016 

року створено «Науковий відділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності». Результатом роботи відділу є підписання господарчого договору  

від 31 березня 2016 року з Вінницькою транспортною компанією на суму 40 тис. грн.  

Використання Системи трансферу технологій сприяє створенню середовища для 

наступної генерації та просування інноваційних проектів від початкової ідеї до 

безпосередньої комерціалізації готового продукту та є ефективним інструментом для 

накопичення та систематизації інформації про учасників та їхні розробки. На сьогоднішній 

день в Системі розміщено 340 технологічних пропозицій. 

Реалізуючи основні положення Закону України «Про наукову, науково-технічну 

діяльність», співробітниками університету при виконанні фундаментальних і прикладних 

науково–дослідних робіт протягом 2013 - 2015 років було отримано 72 патенти та 203 

свідоцтва про реєстрацію авторського права, а в 2016 році вже отримано 22 охоронних 



документів інтелектуальної власності та подано 23 заявки, що є результатами 

інтелектуальної діяльності та основою інноваційного розвитку університету. 

Проводиться постійний моніторинг завершених науково-дослідних робіт, що 

виконуються за кошти держбюджету та госпдоговірних робіт з метою поширення інформації 

про результати науково-технічної діяльності університету для галузевих міністерств та 

налагодження контактів з організаціями Словаччини, Хорватії, Словенії, Республіки 

Білорусь, Молдови, Польщі, Болгарії, Чорногорії. 

Університет активно працює над створенням відповідних ланок інноваційної 

інфраструктури та відпрацюванням ефективних механізмів для їх реалізації. Розвиток 

університету в сфері наукової та науково‒технічної діяльності спрямований на створення та 

захист об’єктів інтелектуальної власності з метою їх подальшої комерціалізації та трансферу 

на ринку науково-технічної продукції. 

Вчена рада вирішила: 

1. Забезпечити підготовку освітньо-наукових програм та ліцензійних справ доктора 

філософії за новими науковими спеціальностями.  

Відповідальні: перший проректор ‒ проректор з наукової роботи, професор 

Дмитрієв М.М., декани факультетів. Термін до 30.05.2016 р. 

2. Створити умови та при необхідності відкрити докторантуру із профільних 

спеціальностей університету. 

Відповідальні: перший проректор ‒ проректор з наукової роботи, професор 

Дмитрієв М.М. Термін до 30.06.2016 р. 

3. Розробити заходи щодо комерціалізації та трансферу технологій науково-

технічних розробок, патентів тощо.  

Відповідальні: перший проректор ‒ проректор з наукової роботи, професор 

Дмитрієв М.М. Термін до 01.07.2016 р. 

4. Забезпечити використання сучасних технологій, нових розробок при виконанні 

студентами дипломних проектів, магістерських робіт. 

Відповідальні: декани факультетів, завідуючі кафедри. Термін: постійно. 

5. Проводити постійний моніторинг завершених науково-дослідних робіт, що 

виконуються за кошти держбюджету та госпдоговірних робіт для поповнення бази даних 

«Системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій для дорожньо-транспортного 

комплексу України». 

Відповідальні: перший проректор - проректор з наукової роботи, професор 

Дмитрієв М.М. Термін: постійно. 

 

 

Голова Вченої ради       М.Ф. Дмитриченко 

 

 

Секретар Вченої ради       О.І. Мельниченко 

 


