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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Проблемна науково-дослідна лабораторія інтелектуальних систем (далі –
Лабораторія) є структурним підрозділом кафедри комп’ютерних наук (далі – КН)
факультету електроніки та інформаційних технологій (далі – ЕлІТ) Сумського
державного університету (далі – СумДУ).
Повна назва Лабораторії: українською мовою: «Проблемна науково-дослідна
лабораторія інтелектуальних систем».
Повна назва Лабораторії англійською мовою: «Problematic research laboratory
of intelligent systems».
Скорочена назва та/або абревіатура – Лабораторія інтелектуальних систем
/ЛІС, Laboratory of intelligent systems /LIS.
Лабораторія не є юридичною особою.
Лабораторія може мати печатку, штампи, логотип, бланки з власним
найменуванням.
1.2 Положення укладено з метою встановлення порядку створення та
реорганізації Лабораторії, визначення мети її діяльності, завдань, функцій, порядку
організації її роботи, визначення її структури, порядку взаємодії з іншими
підрозділами СумДУ, відповідних прав та відповідальності тощо.
1.3 Положення розміщується в електронному Реєстрі основної діючої
нормативної бази системи управління якістю діяльності СумДУ, який є складовою
розділу загальної інформації офіційного сайту університету.
1.4 Головна мета діяльності Лабораторії – проведення комплексних наукових
досліджень, виконання науково-дослідних робіт, грантів, проектів, популяризація
та впровадження результатів таких досліджень, надання науково-дослідницьких
послуг на замовлення підприємств, установ, організацій.
1.5 У своїй діяльності Лабораторія керується чинним законодавством України,
нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського
рівнів, даним Положенням, наказами та розпорядженнями відповідних
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посадових осіб. У тому числі як у Положенні, так і в безпосередній діяльності
враховуються вимоги таких нормативних документів (зі змінами та
доповненнями):
- Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про
інноваційну діяльність», «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про авторське право і
суміжні права»;
- Постанов Кабінету Міністрів України: «Про затвердження порядку
формування
тематики
наукових
досліджень
і
науково-технічних
(експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок державного
бюджету»; «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що
належать до державної і комунальної форми власності»;
- Наказу Міністерства освіти і науки України «Про Примірне положення про
науково-навчальний центр університету (академії)»;
- Положення «Про організацію наукової, науково-технічної діяльності у
Сумському державному університеті».
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
Основними завданнями та функціями Лабораторії є:
2.1 виконання та координація науково-дослідних робіт та проведення
дослідження за кошти державного бюджету у галузі інтелектуальних
інформаційних систем та технологій;
2.2 ініціювання та виконання грантових проектів;
проведення досліджень на підставі господарських договорів по створенню
науково-технічної продукції чи надання науково-дослідних послуг фізичним та
юридичним особам;
2.3 проведення наукових форумів, конференцій, круглих столів, семінарів,
тренінгів, висвітлення наукових досягнень в засобах масової інформації та фахових
наукових виданнях;
2.4 проведення наукових досліджень за науковим напрямом кафедри, з метою
розв'язання актуальних наукових проблем за визначеними чинним законодавством
пріоритетними напрямами науки і техніки в Україні;
2.5 залучення студентів та молодих вчених до наукової роботи у галузі
інтелектуальних систем;
2.6 організація робіт щодо популяризації та впровадження результатів
науково-дослідних робіт;
2.7 організація співпраці з представниками бізнесових структур, підприємств,
навчальних закладів, грантових фондів, розпорядників цільових програм,
донорських організацій у сфері інтелектуальних інформаційних систем та
технологій;
2.8 організація діяльності щодо надання наукових, консультаційних,
експертних, навчальних та інших послуг замовникам за науковим напрямом
діяльності Лабораторії.
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3 УПРАВЛІННЯ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3.1 Керівництво Лабораторії здійснює науковий керівник, який
призначається наказом ректора СумДУ. Керівник визначає науково-виробничу
структуру Лабораторії, забезпечує методичний і матеріально-технічний
супровід її діяльності відповідно до сучасного стану розвитку науки. Науковий
керівник безпосередньо підпорядковується завідувачу кафедри у разі
несуміщення цих посад.
3.2 Функціонально Лабораторія координує свою роботу з науково-дослідною
частиною СумДУ.
3.3 Штатний розпис Лабораторії, як структурного підрозділу кафедри КН,
формується безпосередньо у межах штатного розпису кафедри КН у
встановленому порядку.
3.4 Посадова інструкція наукового керівника Лабораторії розробляється
завідувачем кафедри КН, а посадові інструкції працівників Лабораторії – науковим
керівником Лабораторії. Посадові інструкції погоджуються та затверджуються у
встановленому порядку.
4 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
4.1 Організаційна структура Лабораторії визначається специфікою його
функцій і базується, як правило, на створенні тимчасових проектних (робочих)
груп, кількісний та якісний склад яких залежить від специфіки виконуваного під
егідою Лабораторії дослідження/проекту, узгоджується з завідувачем кафедри КН
та начальником НДЧ СумДУ і затверджується відповідно до існуючих вимог.
5 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
5.1 Лабораторія розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі
кафедри КН СумДУ.
5.2 Матеріально-технічне забезпечення Лабораторії здійснюється за рахунок
коштів від госпрозрахункової та/або держбюджетної тематики, коштів
університету або за рахунок грантових проектів.
5.3 Лабораторія має право використовувати виділене їй майно виключно для
досягнення цілей основної діяльності. Контроль за цільовим використанням майна
та його збереженням здійснюється відповідними підрозділами СумДУ.
5.4 Відповідальність за приймання та зберігання матеріальних цінностей
покладається на матеріально відповідальну особу кафедри КН, яка призначається
в установленому порядку.
5.5 Лабораторія має право, у встановленому порядку, використовувати
матеріально-технічну базу та обладнання інших структурних підрозділів
факультету ЕлІТ та університету.
6 ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1 Діяльність Лабораторії здійснюється згідно з річним Планом робіт, який
розробляється науковим керівником Лабораторії і затверджується завідувачем
кафедри КН. План робіт та зміни до нього враховуються НДЧ СумДУ при
складанні тематичного плану та обліку фінансових надходжень.
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6.2 У разі необхідності, віднесення показників виконання проектів до
конкретного структурного підрозділу факультету ЕлІТ або інших структурних
підрозділів СумДУ, здійснюється за поданням завідувача кафедри КН.
7 ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1 Фінансування діяльності Лабораторії здійснюється за рахунок коштів
загального та спеціального фонду, в тому числі:
- отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання платних послуг;
- коштів від виконання держбюджетних науково-дослідних робіт;
- коштів державних/міжнародних грантових проектів;
- коштів, які обліковуються на субрахунках інших підрозділів СумДУ (при
виконанні відповідних замовлень);
- благодійної допомоги від організацій, підприємств, громадян;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
7.2 Для забезпечення фінансово-господарської діяльності (при виконанні
відповідних замовлень) для Лабораторії відкривається відповідний субрахунок.
Відкриття, наповнення субрахунку та напрямки використання коштів
регламентуються «Положенням про субрахунки структурних підрозділів
Сумського державного університету {Із змінами, внесеними «Доповненням до
Положення», схваленим вченою радою СумДУ (протокол №2 від 16.09.2004)}та
наказом ректора від 21 грудня 2020 р. №1022-І «Про механізми використання
фонду оплати праці з субрахунків структурних підрозділів СумДУ».
7.3 Виконання робіт та надання послуг здійснюється на підставі договорів із
замовниками, що укладаються та узгоджуються у встановленому в СумДУ
порядку.
7.4 Виконання науково-дослідних робіт (надання наукових послуг) та
наукових грантів обліковується у встановленому для цих видів діяльності порядку.
7.5 У разі здійснення Лабораторії трансферної функції, щодо пошуку і
передачі проєктів до виконання проєктними групами, які складаються із фахівців
інших структурних підрозділів (окрім факультете ЕлІТ), обсяг накладних витрат
Лабораторії, у такому випадку, становить додаткові 2,5% до розміру встановленого
Положенням про накладні витрати НДЧ. Ці кошти у подальшому обліковуються
НДЧ на відповідному субрахунку Лабораторії.
7.6 Облік коштів від наданих Лабораторією платних послуг (за виключенням
зазначених у п.7.4) здійснюється у встановленому порядку на відповідних
рахунках спеціального фонду університету, у тому числі на відповідному
субрахунку Лабораторії. При цьому:
7.6.1 Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у відповідності
до кошторису, який за пропозиціями керівника Лабораторії розраховується
щорічно (в січні-лютому, а також за необхідності) планово-фінансовим відділом,
узгоджується з відповідними посадовими особами та затверджується ректором.
При розрахунку калькуляції вартості платних послуг враховуються рекомендації
МОН України, Міністерства фінансів України.
7.6.2 У відповідності до затвердженого кошторису після сплати податків,
обсяги яких розраховуються від загальної суми надходжень (якщо це передбачено
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законодавством),
10%
коштів
спрямовується
на
відшкодування
загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення діяльності Лабораторії;
відповідна частина коштів спрямовується на оплату праці безпосередніх
виконавців робіт, на оплату праці загальноуніверситетських підрозділів (згідно із
затвердженою методикою) в частині забезпечення надання платних послуг, на
оплату комунальних послуг (визначається з урахуванням показника питомої ваги
комунальних послуг у загальному обсязі фінансування університету в
попередньому календарному році) та на інші витрати за кошторисом; частка
коштів, що залишилася, спрямовується в частині 60% на додаткове матеріальне
стимулювання виконавців робіт, а також співробітників, у тому числі інших
структурних підрозділів університету, які безпосередньо сприяють виконанню
робіт; 40% – на інші витрати, що забезпечують відповідну діяльність Лабораторії.
7.6.3 За обґрунтованим поданням керівника Лабораторії, узгодженим за
підпорядкованістю та з першим проректором, розподіл коштів, наведений у пункті
7.6.2 у вмотивованих випадках може змінюватися наказом ректора.
7.7 У разі необхідності, віднесення фінансових обсягів виконання проєктів
(врахування в рейтингових показниках) до конкретного структурного підрозділу
кафедри КН або інших структурних підрозділів СумДУ здійснюється за поданням
декана факультету ЕлІТ. Таке подання готує науковий керівник проєктної групи,
узгоджує з керівником Лабораторії і передає на затвердження декану факультету
ЕлІТ.
7.8 Оплата послуг Лабораторії може здійснюватися у безготівковій формі на
рахунок СумДУ готівкою у встановленому порядку.
7.9 Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються відповідними
підрозділами СумДУ.
8 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1 Лабораторія створюється, реорганізується або ліквідується рішенням
вченої ради СумДУ, яке приймається за поданням ректора університету, що
визначається внесенням ним цього питання або безпосередньо відповідного
Положення до порядку денного вченої ради. У такому ж порядку можуть вноситися
зміни та доповнення до Положення, затверджуватися його нова версія, або
скасування Положення.
8.2 Зміни та доповнення до Положення, у тому числі шляхом укладення нової
його редакції можуть за погодженням з головою Вченої ради, затверджуютися
наказом ректора без розгляду вченою радою та/або дорадчими органами.
8.3 Положення (зміни та доповнення) набуває чинності з наступного дня після
введення його в дію наказом ректора, якщо інше не передбачається тим же наказом.
8.4 У разі наявності розходжень між Положенням та документами, на які
здійснюється посилання в ньому, чинною вважається редакція документу з більш
пізньою датою введення в дію.
8.5 Відповідальність за актуалізацію положення та контроль за виконанням
його вимог несуть посадові особи університету відповідно до їх функціональних
обов’язків.
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