
 



1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
      1.1. Технопарк науково-виробничих інновацій у море-господарському 
комплексі України (надалі Технопарк) є структурним підрозділом  НУК ім. адм. 
Макарова (надалі НУК), який співпрацює з підприємствами, науковими 
організаціями, навчальними закладами та іншими суб’єктами підприємницької 
діяльності у галузі високих технологій морської індустрії, здійснює кадрове, 
організаційно-правове забезпечення і супровід інноваційної діяльності в 
Південному регіоні України – морської держави. 
      1.2. Технопарк об’єднує зусилля працівників НУК та партнерів у формуванні 
умов сприятливої інноваційної діяльності, отримання синергетичного ефекту, 
шляхом створення наукоємного продукту та впровадження новацій у 
виробництво.   
      1.3. Діяльність Технопарку здійснюється відповідно до Законів України «Про 
інноваційну діяльність» від 04.07.2002р.  № 40-IV, «Про вищу освіту» від 
01.07.2014р. № 1556-VII, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 
26.11.2015р. № 848-VIII, «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VIII, постанов і 
розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, 
цього Положення та іншим нормативно-правовим актам.   
        

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТЕХНОПАРКУ 
      2.1. Мета Технопарку. 
       Мета створення і функціонування Технопарку спрямована на поєднання 
науки і виробництва, впровадження інноваційних результатів науково-дослідної 
діяльності у сферу виробництва і комерціалізації, з залученням компаній (бізнес-
інкубаторів), закладів освіти, промислових підприємств, інвестиційних та 
венчурних фондів, суб'єктів бізнесу та підприємництва, для задоволення потреб 
вітчизняного ринку і нарощування експортного потенціалу в регіоні. 
      Діяльність  Технопарку спрямовується на наукові дослідження, концентрацію 
елементів інноваційних проектів, надання організаційно-правових та ін. послуг, 
зокрема, у сфері наукоємних технологій, встановлення співробітництва між 
університетами та залучення грантів.  

2.2. Основні завдання діяльності  Технопарку 
• забезпечення задоволення потреб студентів, магістрів, аспірантів, 

науковців у можливості реалізації своїх ідей та підвищення їх занятості;  
• налагодження співпраці з державними установами: Митними органами 

ДФС, Державної виконавчої службою, Державним науково-дослідним 
експертно-криміналістичним центром, Регістром судноплавства України, 
Міністерством інфраструктури;  

• формування та розвиток інфраструктури Технопарку для підвищення 
ефективності розробки і впровадження результатів інноваційних проектів;   

• розвиток вітчизняного і міжнародного співробітництва у сфері 
інноваційної діяльності щодо море-господарського комплексу; 

• здійснення певних заходів, спрямованих на розробку наукоємних  
інноваційних  проектів на замовлення фізичних та юридичних осіб на 
госпрозрахункових умовах; 



• правомірне використання існуючих загально-державних і локальних 
нормативно-правових актів НУК в освітній та фінансово-господарської 
діяльності; 

• сприяння впровадженню і комерціалізації результатів розробок 
інноваційних проектів у виробництво; 

• покращення фахових знань студентів, магістрів, аспірантів для підвищення 
конкурентоспроможності результатів освітньої Статутної діяльності, з 
використанням дуальної форми навчання.   
 

3. ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕХНОПАРКУ 
      3.1. Основними напрямками функціональної діяльності Технопарку є: 
      3.1.1. Здійснення адміністративно-правового забезпечення, супроводу 
виконання договірних умов структурними підрозділами університету щодо 
науково-виробничих інновацій.    
      3.1.2. Створення і формування інформаційної бази даних щодо результатів 
виконаних інноваційних робіт, згідно умов договорів, для запобігання 
непорозумінь з партнерами. 
      3.1.3. Сприяння структурним підрозділам університету щодо організації 
розробки та виготовлення дослідних зразків інноваційної продукції для море-
господарського комплексу та розвитку видавничої діяльності.. 
      3.1.4. Організація та супровід співробітництва з розробником наукової 
продукції та науково-дослідного виробництва.     
      3.1.5. Сприяння залученню вітчизняних, міжнародних інвестицій та участі у 
конкурсах на отримання грантів,  задля розвитку інноваційної діяльності.   
      3.1.6. Проведення навчання, досліджень, підвищення кваліфікації 
спеціалістів, для розроблення і впровадження інноваційних проектів у море-
господарському комплексі. 
      3.1.7. Сприяння становленню і розвитку вітчизняного та міжнародного 
співробітництва у море-господарському комплексі щодо розробки і 
впровадження інноваційних проектів.  
     3.1.8. Здійснення матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 
діяльності студентів, магістрів, аспірантів, науковців університету, направленої 
на реалізацію  інноваційних проектів на площах Технопарку.   
     3.1.9. Надавати закріплені за Технопарком площі та обладнання провідним 
вченим НУК для наукових досліджень в рамках персональних контрактів з 
іноземними компаніями та здійснювати юридичний супровід їх наукової 
діяльності на госпрозрахункових умовах.    
 
4. ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТЕХНОПАРКУ 
       4.1.  Працівники Технопарку мають право: 
      4.1.1. Ініціювати заходи щодо забезпечення виконання договірних робіт з 
надання послуг на госпрозрахункових засадах.  
      4.1.2. Отримувати від відповідних структурних підрозділів і служб 
університету необхідні відомості для здійснення своєї діяльності.  



      4.1.3. В особі керівника звертатися до ректора університету для заохочення 
працівників підрозділу за якісну та сумлінну працю. 
      4.1.4. Ініціювати можливість набуття статусу спеціальної (вільної) митної 
(економічної) зони у відповідності вимогам законодавства України. 
      4.1.5. Пропонувати науково-педагогічним працівникам та співробітникам 
відповідних кафедр, підрозділів приймати участь в підготовці і виконанні 
господарських договорів. 
      4.1.6. Надавати ректору пропозиції щодо удосконалення адміністративно-
правової роботи Технопарку. 
      4.1.7 Виконувати інші функції, не заборонені законодавством України, за 
погодженням ректора. 
      4.2. Відповідальність співробітників Технопарку: 
      4.2.1. Відповідальність співробітників визначається чинним законодавством, 
Статутом університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку 
університету та їх посадовими обов’язками. 
      4.2.2. Відповідальність кожного працівника Технопарку, в залежності від 
його посадових обов’язків, покладених для виконання завдань та функцій - 
індивідуальна.   
 
5. СТРУКТУРА, ШТАТНИЙ РОЗПИС ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

5.1 Структура та штатний розпис Технопарку розробляються його 
керівником, з урахуванням завдань та функцій, передбачених цим Положенням, 
та затверджується ректором. 

5.2.  Керівник Технопарку має повноваження проректора і призначається 
ректором університету, входить до складу Вченої Ради та Науково-технічної 
Ради університету. 
      5.3. Діяльність Технопарку забезпечується приміщенням та обладнанням, у 
відповідності до завдань, робочими місцями (комп’ютерною та організаційною 
технікою, доступом до INTERNET, тощо). 
 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 
6.2.  Технопарк у своїй діяльності взаємодіє з усіма структурними 

підрозділами університету щодо інноваційних проектів.  
6.3. Технопарк здійснює  консультаційні  послуги  структурним  

підрозділам університету за напрямком їх діяльності щодо інноваційних 
проектів. 

6.4. Технопарк здійснює  заходи організаційно-адміністративного та  
методичного характеру, які спрямовані на забезпечення ефективного 
функціонування відповідного підрозділу університету щодо інноваційних 
проектів.  
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