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Додаток А 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

замовлення та виконання НДР, у яких передбачається використання інформації з 

обмеженим доступом 

 

Укладання договору 

Забезпечення 

збереження 

матеріальних носіїв 

Забезпечення 

збереження очікуваних 

результатів НДР 

Забезпечення 

збереження державної 

таємниці 

Вимоги ТТЗ на 

проведення НДР 

Відомості, що 

підлягають охороні 

Вимоги щодо 

забезпечення охорони 

1) перелік відомостей, 

що становлять 

державну таємницю і 

які підлягають охороні 

на кожному етапі 

проведення робіт; 

2) основні режимні 

вимоги до підготовки 

службових приміщень, 

в яких проводиться 

НДР, а також вимоги 

збереження секретних 

виробів; 

3) обмеження стосовно 

використання 

інформації щодо 

самого проведення 

НДР, очікуваних чи 

отриманих результатів. 

1) застосування 

умовних знаків і 

пояснень; 

2) забезпечення захисту 

відомостей стосовно 

новітніх 

конструктивних та 

технічних рішень з 

розробки виробів; 

3) виявлення каналів 

витоку секретної 

інформації та заходи з 

їх усунення; 

4) обмеження кількості 

виконавців  НДР; 

5) розроблення заходів 

з охорони державної 

таємниці під час 

організації та 

проведення державних 

випробувань виробів, 

порядку надання 

результатів (виробів, 

документів) 

виконавцям 

(співвиконавцям) НДР 

або їх складових; 

6) технічного захисту 

інформації і протидії 

технічними розвідкам; 

7) маркування виробів, 

тари або упаковки; 

8) знищення та 

утилізація залишків 

виробів, відходів 

виробництва в процесі 

впровадження і 

серійного виготовлення 

виробів; 

9) складання 

реєстраційної та 

інформаційної карт; 

10) здійснення 

контролю за станом 

охорони державної 

таємниці під час 
проведення НДР 

Розроблення плану заходів 

із забезпечення охорони 

державної таємниці 

Особи , 

відповідальні 

за здійснення 

заходів 

режиму 

секретності та 

протидії 

технічним 

розвідкам 

Заходи із 

забезпечення 

режиму 

секретності та 

протидії 

технічним 
розвідкам 

Перелік осіб, 

що допущені 

до проведення 

НДР 

Заходи з 

контролю 

стану охорони 

державної 

таємниці під 

час 

проведення 
НДР 

Наведені заходи погоджуються головним виконавцем НДР з: 

Територіальним органом СБУ Замовником НДР 

Визначення 

ступеня 
секретності 

Державний 

експерт з 

питань 

державної 

таємниці, що 

виконує свої 

функції у сфері 

діяльності 

підприємства 

(організації, 

установи) 

замовника / 

виконавця 

Затвердження 

(погодження) 
ТТЗ 

Здійснення перевірки заходів із забезпечення режиму 

секретності  комісією установи у складі представників 

режимно-секретного органу та наукового керівника НДР 

Повідомлення замовника НДР 

про готовність з питань охорони 

державної таємниці до початку 

проведення робіт 

Врахування результатів роботи 

комісії під час укладання 

договору 

Інструктажі з питань 

охорони державної 

таємниці під час 

проведення НДР з 

колективом 

виконавців НП та 

відповідальними 

посадовими особами 

Після закінчення робіт замовники/виконавці повинні 

розглянути доцільність збереження/зміни грифу 

секретності матеріальним носіям секретної інформації 
та, у разі необхідності, внести відповідні зміни в ТТЗ 
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Додаток Б 

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ 

 

Кожен з напрямів НіНТД ВВНЗ має певні завдання, що характеризуються 

притаманними лише їм обсягами, термінами, ресурсами та особливостями щодо 

галузей знань у яких проводяться дослідження і, відповідно, особливим кадровим 

забезпечення, що необхідно для їх успішного виконання. 

І. Забезпечення воєнної безпеки держави 

1.1. Участь у розробці та удосконаленні нормативно-правової бази держави з 

питань забезпечення воєнної безпеки і оборони України. 

1.2. Оцінка воєнно-політичної обстановки, визначення національних інтересів 

джерел та рівня воєнної загрози для України, формування стратегії національної 

безпеки України. 

1.3. Вивчення та оцінка можливих воєнних противників України у політичному, 

економічному та воєнному відношеннях, визначення тенденцій та змін у організації і 

підготовці їх збройних сил. 

1.4. Дослідження шляхів і способів запобігання війнам і воєнним конфліктам. 

1.5. Дослідження можливого характеру збройної боротьби у війнах (воєнних 

конфліктах) майбутнього. 

1.6. Дослідження шляхів удосконалення воєнної організації України та 

управління нею в мирний і воєнний час та в умовах надзвичайного стану. 

1.7. Дослідження воєнно-економічних проблем будівництва і функціонування 

ЗС України. 

1.8. Дослідження проблем організації і здійснення миротворчої діяльності. 

1.9. Участь в організації і здійсненні міжнародного співробітництва з питань 

наукових досліджень у сфері воєнної безпеки. 

ІІ. Будівництво та розвиток ЗС 

2.1. Участь у розробці та удосконаленні нормативно-правової бази держави з 

питань будівництва ЗС України. 

2.2. Обґрунтування структури та чисельності ЗС України, складу та 

співвідношення їх видів, родів військ, спеціальних військ. 

2.3. Дослідження шляхів, розвитку системи управління ЗС України, наукове 

супроводження заходів щодо створення єдиної автоматизованої системи управління 

ЗС України. 

2.4. Визначення основних напрямів розвитку ОВТ, обґрунтування оперативно-

тактичних вимог до них. 

2.5. Розробка пропозицій щодо удосконалення системи комплектування ЗС 

України особовим складом, організації військової служби, реалізації концепції 
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кадрової політики, підготовки та накопичення мобілізаційних резервів. 

2.6. Дослідження проблем воєнної історії. 

2.7. Участь в організації і здійсненні міжнародного співробітництва з питань 

наукових досліджень у сфері будівництва ЗС. 

ІІІ. Способи і форми підготовки, застосування та всебічного забезпечення 

ЗС 

3.1. Участь у розробці та удосконаленні нормативно-правової бази держави з 

питань підготовки та застосування ЗС України. 

3.2. Розвиток теорії військового мистецтва, дослідження форм і способів 

підготовки та застосування ЗС України, забезпечення їх живучості. 

3.3. Обґрунтування способів стратегічного розгортання ЗС України для 

відбиття воєнної агресії. 

3.4. Дослідження проблем переведення військ з мирного на воєнний стан та 

мобілізаційного розгортання військ (сил). 

3.5. Розвиток теорії оперативного управління військами (силами), 

обґрунтування шляхів його удосконалення. 

3.6. Дослідження проблем удосконалення захисту військ оперативного 

(бойового), технічного, тилового, медичного та інших видів забезпечення ЗС України. 

3.7. Обґрунтування шляхів розвитку воєнної інфраструктури України. 

3.8. Участь у організації і здійсненні міжнародного співробітництва з питань 

наукових досліджень щодо форм і способів підготовки та застосування ЗС. 

ІV. Військово-технічна політика, організація розробки та оснащення ЗС 

сучасним ОВТ 

4.1. Дослідження проблем державної військово-технічної політики, участь у 

розробці та удосконаленні нормативно-правової бази з питань цієї політики. 

4.2. Розвиток теорії озброєння і військової техніки, розробку технологій 

спеціального та подвійного призначення, новітніх видів і типів озброєння. 

4.3. Дослідження у галузі розвитку пріоритетних оборонних технологій 

України, координація досліджень щодо перспектив розвитку технологій подвійного 

призначення в інтересах оборони держави. 

4.4. Розробка та обґрунтування основних заходів Державної програми розвитку 

озброєння та військової техніки, наукове супроводження їх реалізації. 

4.5. Наукове супроводження розробок та освоєння нових зразків озброєння і 

військової техніки протягом їх повного життєвого циклу, дослідження шляхів 

продовження ресурсу та модернізації озброєння і військової техніки. 

4.6. Проведення випробувань нових систем (комплексів, типів) озброєння і 

військової техніки. 

4.7. Участь в організації і здійсненні міжнародного співробітництва з питань 

наукових досліджень у військово-технічній сфері. 
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Додаток В 

 

РОЗРАХУНОК 

граф таблиці 2.7 

 

Розрахунок гр. 3,4: У календарному році 52 робочих тижня. Для НПП 

військовослужбовців, робочий тиждень встановлено з розрахунку 40 годин. Для НПП 

цивільних, робочий тиждень встановлено з розрахунку 36 годин. Відповідно, 

загальний річний фонд робочого часу становить: для військовослужбовців 52 х 40 = 

2080 годин; для працівників ЗС 52 х 36 = 1872 години, без свят та додаткових 

відпусток. З у рахуванням того [11], що у ВВНЗ освітній процес спланований 

протягом 6-денного робочого тижня (субота, як правило, є коротким днем до обіду), 

то розрахунок щоденного навантаження НПП складає: для військовослужбовців – 7,3 

годин (з понеділка по п’ятницю) та 3,5 години (субота); для працівників ЗС – 6,6 годин 

(з понеділка по п’ятницю) та 3 години (субота). Відповідно до затвердженого 

Кабінетом міністрів України календарю державних та релігійних свят на 2018 рік, 

втрачається 16 повних та 2 коротких робочі дні. Річні трудовтрати з приводу свят 

складають: для військовослужбовців – 124 години; для працівників ЗС – 112 годин. 

Отже, дійсний річний бюджет робочого часу складатиме: для 

військовослужбовців – 1956 годин; для працівників ЗС – 1760 годин. 

Розрахунок гр. 5,7-12:  Орієнтовний розподіл бюджету робочого часу 

розраховується відповідно до  [10]. Але, даний розподіл не є досконалим. Він одразу 

ж вносить помилку до розрахунків, наприклад, відносно професора кафедри: 

 навчальне навантаження – 600 годин, тобто 35%; 

 методичне навантаження – 25-30%, тобто 430-516 годин; 

 наукове навантаження – 30-35%, тобто 516-602 години; 

 інша діяльність – 10-15%, тобто 172-258 годин. 

 

Таким чином у підсумку загальне навантаження професора кафедри за 

нижньою межею відсоткової ставки отримуємо 1720 годин, тобто – у межах норми 
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(але без можливості збільшення/зменшення складових навантаження за 

необхідності), за верхньою – 1976 годин, тобто перевищення (переробіток) 

визначеного законодавцем обсягу на 256 годин. 

Відносно доцента кафедри: 

• навчальне навантаження – 600 годин, тобто 35%; 

• методичне навантаження – 25-30%, тобто 430-516 годин; 

• наукове навантаження – 25-30%, тобто 430-516 години; 

• інша діяльність – 10-15%, тобто 172-258 годин. 

Таким чином у підсумку загальне навантаження доцента кафедри за нижньою 

межею відсоткової ставки отримуємо 1632 години, тобто – у межах норми (з 

можливістю збільшення/зменшення складових навантаження за необхідності до 5%), 

за верхньою – 1890 годин, тобто перевищення (переробіток) визначеного 

законодавцем обсягу 170 годин. 

Відносно професора ВВНЗ: 

• навчальне навантаження – 600 годин, тобто 39%; 

• методичне навантаження – 25-30%, тобто 387-464 години; 

• наукове навантаження – 30-35%, тобто 464-542 годин; 

• інша діяльність – 10-15%, тобто 155-232 години. 

Таким чином у підсумку загальне навантаження професора ВВНЗ за нижньою 

межею відсоткової ставки отримуємо 1606 годин, за верхньою – 1838 годин, тобто 

перевищення (переробіток) визначеного законодавцем обсягу на 58 та 290 годин 

відповідно. 

Решта посадових осіб укладаються у визначені Інструкцією [10] ліміти. 

Розрахунок гр.6: Проте, ст. 56 [17], в редакції 2014 року, визначає, що 

«максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного 

працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік». 

Отже, наукове навантаження таких посадових осіб як професор та професор 

ВВНЗ розраховується за нижньою межею відсоткової ставки, решти – за верхньою. 

Розрахунок гр. 13: Відпустка НПП працівників ЗС складає 56 діб, тобто 

56/7*36=288 годин. Відпустка НПП військовослужбовців складає в залежності від 
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вислуги років 35, 40, 45 діб, тобто 45/7*41=264 години тощо. 

Розрахунок гр. 14: Різниця між дійсним річним бюджетом робочого часу та 

сумою загального навантаження і відпустки: гр.3-(гр.5+гр.13). Надлишок або нестача 

робочого часу компенсується за рахунок збільшення/зменшення робочого часу на 

іншу діяльність (гр.9) [10]. 

У відповідності до гр. 12 таблиці 2.7, доцент типової кафедри ВВНЗ має 

розрахункову можливість приділити творчій науковій роботі близько 516 годин на 

навчальний рік. З них необхідно зарезервувати 20% бюджету часу для виконання 

оперативних завдань (тобто близько 104 годин). Залишається близько 206 годин на 

кожен з семестрів навчання. 
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Додаток Г 

 

МЕТОДИКА 

розрахунку бюджету службового (робочого) часу наукового підрозділу ВВНЗ на 20__ рік 

 

Таблиця Г.1 – Розрахунок витрат службового (робочого) часу наукових працівників на виконання планових заходів 

повсякденної діяльності на 20__рік, годин 
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 Витрати службового (робочого) часу на виконання заходів повсякденної діяльності (ПД), годин: 

РАЗОМ 

на 

повсякденну 

діяльність Ін
д
и

в
ід

. 

п
ід

г.
 

п
р

о
ве

д
. 

за
н

ят
ь 

за
 

р
о

зк
л
. 

Ф
із

и
ч
н

а 

п
ід

г.
 

ст
р

о
й

о
в
а 

п
ід

г.
 т

а 
тр

ен
. 

тр
ен

у
в
ан

н
я 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

З
З

М
У

 

зб
о

р
и

 (
н

ав
ч

.-

м
ет

. 
та

 

ф
ах

о
ві

) 

п
р

ав
о

ва
 

п
ід

го
то

в
ка

 т
а 

п
р

ав
о

ве
 

ін
ф

о
р
м

. 

са
м

о
ст

. 

п
ід

г.
 

Н
-П

 п
ід

г.
 т

а.
 

о
п

ер
. 

ін
ф

. 

Р
о

б
о

та
 у

 

к
о

м
іс

ія
х
 т

а 

р
ад

ах
 

н
ар

яд
и

 т
а 

за
н

ят
тя

 з
 

ч
ер

го
ви

м
и

 

д
о
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нарада 

нач. НДЛ 

та 

підведення 

підсумків 

план 

Роз-

клад 

занять 

4 г/т 2 г/т 1 г./м 

до 5 дн. 

двічі на 

рік 

1,5 г./м 4 г/т 
1г/м + 5 

г./м 
план 1нар./міс 1 г./т 1 г./т ПД 

1. Кер. п/п-к  120,0 0,0 176,0 88,0 10,0 42,0 15,0 176,0 60,0 210,0 0,0 22,0 66,0 985,0 

2. СНС п/п-к  120,0 0,0 176,0 88,0 10,0 42,0 15,0 176,0 60,0 60,0 187,0 22,0 66,0 1022,0 

3. НС майор  120,0 0,0 180,0 90,0 10,0 42,0 15,0 180,0 60,0 60,0 187,0 22,5 67,5 1034,0 

4. МНС капітан  120,0 0,0 180,0 90,0 10,0 42,0 15,0 180,0 60,0 0,0 187,0 22,5 67,5 974,0 

5. ПНС пр. ЗСУ    0,0       42,0     50,0 30,0     45,0 167,0 

6. ПНС пр. ЗСУ    240,0       42,0     50,0 30,0     45,0 407,0 

7. СНС пр. ЗСУ    120,0       42,0     50,0 30,0     45,0 287,0 

8. НС пр. ЗСУ    120,0       42,0     50,0 0,0     45,0 257,0 

9. НС (0.5) пр. ЗСУ    240,0       18,0     20,0 0,0     16,0 294,0 

10. НС (0.5) пр. ЗСУ    0,0       42,0     20,0 0,0     46,0 108,0 

11. 
МНС 

(0.5) 

пр. ЗСУ 
   0,0       42,0     20,0 0,0     46,0 108,0 

12. 
МНС 

(0.5) 
пр. ЗСУ ВК   0,0       0,0     0,0 0,0     0,0 0,0 

РАЗОМ за наук. підрозділ: 480,0 720,0 712,0 356,0 40,0 438,0 60,0 712,0 500,0 420,0 561,0 89,0 555,0 5643,0 
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Таблиця Г.2 – Загальний розрахунок бюджету службового (робочого) часу наукових працівників НДВ на 20__ рік 

(вихідні данні), годин 
 

№ 

з/п 
Посада 

К
а

т
е
г
о

р
ія

 с
п

ів
р

о
б
іт

н
и

к
а
 

П
р

із
в

и
щ

е 
т
а
 і

н
іц

іа
л

и
 

Бюджет 

часу на 

рік 

На 

відпустку 

На 

проведення 

заходів 

повсякденної 

діяльності 

РАЗОМ на 

відпустку та 

повсякденну 

діяльність 

Коефіцієнт 

управлін-

ської та 

орг.-техн. 

роботи 

Бюджет часу на НіНТД , годин (НД)  

Відсоток 

часу 

на 

НіНТД 

РАЗОМ                                        

на 

НіНТД 

у тому числі: 

на творчу роботу (ТР) 

на 

управлінську 

та 

організаційно-

технічну 

роботу 

ВСЬОГО                  

на ТР 

з них: 

д
іб

 

го
д
и

н
   резерв 

часу на 

оперативні 

завдання 

на 

основні 

складові 

НіНТД 

(НДР, 

НС, 

НОР) 

Б  В ПД А= В + ПД Ку 
НД = Б - 

А 

ТР = НД / 

Ку 
ОЗ = 0.3*ТР 

ЗНР = ТР 

- ОЗ 
УОТР = НД - ТР 

НДх100/ 

(Б-В) 

1. Нач. НДЛ п/п-к  1 986 45 264 985 1249 1,25 737 590 177 413 147 43% 

2. СНС п/п-к  1 986 45 264 1022 1286 1,10 700 636 191 445 64 41% 

3. НС майор  1 986 35 200 1034 1234 1,10 752 684 205 479 68 42% 

4. МНС капітан  1 986 35 200 974 1174 1,10 812 738 221 517 74 45% 

5. ПНС пр. ЗСУ  1 986 35 200 167 367 1,20 1619 1349 405 944 270 91% 

6. ПНС пр. ЗСУ  1 986 35 200 407 607 1,20 1379 1149 345 804 230 77% 

7. СНС пр. ЗСУ  1 986 35 200 287 487 1,15 1499 1303 391 912 196 84% 

8. НС пр. ЗСУ  1 986 35 200 257 457 1,10 1529 1390 417 973 139 86% 

9. НС (0.5) пр. ЗСУ  324 0 0 294 294 1,10 30 27 8 19 3 9% 

10. НС (0.5) пр. ЗСУ  996 28 80 108 188 1,10 808 735 220 515 73 88% 

11. 

МНС 

(0.5) 

пр. ЗСУ 
 996 28 80 108 188 1,10 808 735 220 515 73 88% 

12. 

МНС 

(0.5) 
пр. ЗСУ ВК 996 249 996 0 996 1,10 0 0 0 0 0 0% 

РАЗОМ за НДВ: 19 200   2884 5643 8527   10673 9336 2800 6536 1337 65% 
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Таблиця Г.3 – Розрахунок бюджету службового (робочого) часу співробітників наукового підрозділу по видах, 

роботах та заходах наукової і науково-технічної діяльності на 20__ рік 

 

№                                                                                                                                                                             

з/п 
Посада 

Категорія 

співробітника 

Прізвище 

та ініціали 

Розподіл трудовитрат на наукову і науково-технічну діяльність (на виконання 

функціональних обов’язків за посадою), годин РАЗОМ на 

наукову 

діяльність 

(НіНТД) 

на наукову 

роботу  

(НР) 

на виконання 

заходів 

наукового 

супроводження 

(НС) 

на науково-

організаційну 

роботу 

(НОР) 

на управлінську 

та 

організаційно-

технічну роботу 

(УОТР) 

на 

оперативні 

завдання 

(ОпЗ) 

20-40% 20-40% 5-10% 10-30% до 30% НД 

1. 

Нач. 

н/підр. 
п/п-к  165 206 41 147 177 737 

2. СНС п/п-к  178 223 45 64 191 700 

3. НС м-р  191 239 48 68 205 752 

4. МНС к-н  207 258 52 74 221 812 

5. ПНС прац.ЗСУ  472 378 94 270 405 1619 

6. ПНС прац.ЗСУ  402 241 161 230 345 1379 

7. СНС прац.ЗСУ  456 365 91 196 391 1499 

8. НС прац.ЗСУ  487 389 97 139 417 1529 

9. НС (0.5) прац.ЗСУ  10 8 2 3 8 30 

10. НС (0.5) прац.ЗСУ  257 206 51 73 220 808 

11. 

МНС 

(0.5) 
прац.ЗСУ  257 206 51 73 220 808 

12. 

МНС 

(0.5) 
прац.ЗСУ ВК 0 0 0 0 0 0 

РАЗОМ за НДЛ: 3083 2719 733 1337 2800 10673 
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ПОЯСНЕННЯ 

до Методики розрахунку бюджету часу наукового підрозділу ВВНЗ на календарний рік: 

До таблиці 1: Вихідні дані для розрахунку витрат часу на заходи і роботи повсякденної (службової) діяльності визначаються відповідно 

наказів керівників установ, закладів, організацій і можуть бути зведені у допоміжну таблицю записують:  

ВИХІДНІ ДАННІ 

по заходах повсякденної діяльності (згідно наказу начальника ВВНЗ від ___ 20__року № ____ (зі змінами)), 

з доповненнями згідно …….(ТЛГ, розпоряджень органів військового управління) 

ЗАХОДИ ПОЗНАЧКА ПОКАЗНИК ПОЯСНЕННЯ 

Бюджет (2016 рік) Б 1986,0 
0.5 ст.= 996,0 год./рік службовий (робочий) час з відпусткою без 

святкових і неробочих днів 0.25 ст.= 498,0 год./рік 

Всього тижнів   52 на рік 

Робочих тижнів   50 тижнів, без святкових та днів релігійних свят (11 днів) 

Індивід. підгот. оф. 120,0 
на рік, за окремим планом замість проф (ком.) підг. У Т.Ч. повітряно-десантна=36, 

моб підг.=16 

Мовна підг. оф. 0,0   

ФП тренування оф. 4,0 на тиждень, (пнд та срд 12.00-13.00, птн 11.00-13.00) 

Стр-ва підготовка та стр-ві 

трен-ня 
оф. 2,0 на тиждень,  СтПг- Пнд 08.00-08.50, СтТр Ввт та Чтв 08.00-08-30 

ЗЗМУ тренув-ня оф. 1,0 на мiсяць, 1-а Срд 15.00-15.45 

Збір навч.-метод. всі 24,0 на рiк, всi спiвробiтники, до 5 днів серпень-вересень 

Збори фахові всі 18,0 
на рiк, оф.+прЗСУ (з урахуванням ІМЗ, довед військ інф.), 6 год. на день, 3 днi, 

сiчень  

Правова підгот. оф. 1,0 на мiсяць, 3-й пнд 10.00-10.50 

Моб. підгот. оф. 0,0 16 год. на рiк, окремий план ВКЛЮЧЕНО до індив. підготовки 

Самост. пiдгот. оф. 4,0 на тиждень, Пнд та Чтв 15.00-15.50, 16.00-16-50 

Оперативне інф.  
оф. 5,0 середне на мiсяць, щоденно 15 хв.в робочі дні, С-П інф. 4-й Чтв 15.30-16.00 

прац.ЗСУ 5,0 середне на мiсяць, щоденно 15 хв.в робочі дні, С-П інф. Нет 

Правове інф-ння оф. 0,5 на мiсяць, 1-а птн 15.30.-16.00 

Наряди оф. 11,5 на один наряд, оф.,  11.5 год., 3.5 (пiдгот.) + 8.0 (несення служби) 

Збори ЧА та ПЧА оф. 12,0 на рік, оф. 2-денні збори 22-23.08.201_ 

Заняття з черг. та пом. черг. оф. 6,0 на мiсяць, оф.,  по 6 год., за Планом-календарем основних заходів 

Дов.наказів, 
командирське (у т.ч. цільове) 

інф. 

оф. 0,5 
на тиждень, в часи доведення наказів згідно план-календарю основних заходів на 

рік, доведення наказів щопятницi (в наказі - щопятниці 15.00-16.00) 

Нарада нач НДЛ всі 1,0 на тиждень, щосереди 09.00-10.00 

Нац.-патр. підг-ка оф.(за викл. НПП) 1,0 на місяць, другий Ввт 09.00-09.50, В-І підг. щопонеділка 09.00-09.50 
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ЗАХОДИ ПОЗНАЧКА ПОКАЗНИК ПОЯСНЕННЯ 

Вик.обов‘язків голів та 

членів внутр.перевір-х 

комісій 

згідно з установчими 

наказами на 

навчальний рік 

60,0 

на рік (40-80 год, Т2ПіП, п.48):                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- п/п-к Малан О.В. - 2 (КЕС ВА, технічних засобів виховання);                                                                                                                                                                                                                                                          

- п/п-к Авдєєнко Ю.І.      - 1 (заступник голови інвент. комісії);                                                                                                                                                                                                                                                    
- м-р Іванов С.Д.      - 1 (ПП, ДЗ, піротехніка);                                                                                                                                                                                    

Інши комісії та ради (вчені, 

науково-технічні та ін.) 

згідно з наказами на 

навчальний рік 
30,0 

на рік (30-40 год, Т2ПіП):                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- п/п-к Малан О.В. - 3 (експертна з питань держ.таємниці, науково-технічна, 
винахідницької та рац.роботи);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Попов О.В..         - 1 (відповідності НС та ВЗ профілю діяльності);                                                                                                                                                                                                                             

- Андреєв В.С.       - 1 (Вчена рада ВА);                                                                                                                                                                                                                                                           

- Козлов Л.В.         - 1 (науково-методична)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пров.занять на курсах 
слухачів та курсантів 

згідно розкладу 
занять 

240,0 

до 240 годин на рік, співробітникі, які залучаються для проведення занять поза 

штатним розписок кафедр та до отримання штатного розпису (пр.ЗСУ Попов О.В., 

Клімов В.М., Козлов Л.В.) 

 

До таблиці 2: 

1. А - сумарні витрати часу на відпустку (В) та інші основні заходи повсякденної  діяльності (ПД). 

2. Б - бюджет (норма тривалості) службового (робочого) часу наукового працівника на календарний рік при 40-годинному робочому тижні, 

який розраховується в академії з дотриманням вимог статей 53, 67 і 73 КЗпП (годин на рік). 

3. УОТР - управлінська та організаційно-технічна робота, яка враховує перелік заходів і робот та витрати часу на здійснення науковим 

працівником організаційних функцій та управлінський рівень посади (начальника НДЛ, ПНС, СНС), інформаційне та організаційно -технічне 

забезпечення НіНТД співробітника (у т.ч. підтримання зав’язків з науковими установами та структурними підрозділами органів військового 

управління відповідного рівня) та витрати часу на обслуговування робочого місця, підготовчі та завершальні роботи, інформаційне 

забезпечення НіНТД наукового підрозділу, технологічний відпочинок і особисті потреби). 

4. Ку - коефіцієнт управлінської та організаційно-технічної роботи (ступень витрат часу на управлінську та організаційно-технічну роботу 

залежно від рівня посади). Встановлюється рішенням керівника відповідно обов’язків за посадою, керівництва НДР (ДКР, ДОПЗ), здійснення 

інформаційного забезпечення. Базовий коефіцієнт УОТР для всіх наукових працівників приймається рівним 1.1 [13; 32;33]. Орієнтовно )на 

201_рік) встановлено Ку: нач. НДЛ-1.3; ПНС-1.2; СНС-1.15; НС та МНС-1.1 (для СНС на 0.5 та 0.25 ставки Ку прийняти 1.1 виходячи з 

особливостей навантаження); виконання обов’язків наукового керівника та відповідального виконавця враховується через розподіл часу на 

НР та НС або доданням до базового коефіцієнту ) 0.05. 

5. НД - бюджет часу на НіНТД (виконання функціональних обов’язків за посадою), який складається з витрат часу на творчу роботу (ТР), 

управлінську та організаційно-технічну роботу (УОТР). 

6. ТР - бюджет часу на творчу роботу, який включає витрати часу на загальнонаукову роботу (ЗНР) (наукова робота, наукове супроводження, 

науково-організаційна робота) та на виконання оперативних завдань пов’язаних з науковою (творчою) роботою (ОЗ). 
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Таблиця Г.4 – Розподіл  бюджету часу (службового та робочого) співробітників наукового підрозділу на заходи 

повсякденної діяльності, відпустку та виконання Річного плану НіНТД по складових на 20__ рік, годин 

 

№ 

з/п 
Посада 

Категорія 

співробітн

ика 

Фамі

лія 

та 

ім’я 

Бюдже

т часу 

на рік 

РАЗОМ 

на 

відпустку та 

повсякденн

у діяльність 

Розподіл потреб часу на виконання Річного плану НіНТД (НД) 

на наукову 

роботу 

(в т.ч. НДР, 

наукові та 
військові 

публікації) 

на наукове 

супроводження 
(в т.ч. 

розроблення 

статутів, 
настанов та 

дослідження на 

КШН) 

на 

науково-

організаці

йну роботу 

на 

управлінську 

та орг.-

технічну 

роботу 

на 

виконання 

оперативн

их завдань 

РАЗОМ 

розподіллено 

витрати праці 

на НіНТД 

згідно плану 

 Нач.підр. п/п-к  1 986 1249 523 56 41 147 177 944 

2. СНС п/п-к  1 986 1286 643 56 45 64 91 899 

3. НС м-р  1 986 1234 588 56 48 68 205 965 

4. МНС к-н  1 986 1174 104 56 52 74 221 507 

5. ПНС пр.ЗСУ  1 986 367 1178 56 144 270 405 2053 

6. ПНС пр.ЗСУ  1 986 607 964 56 161 230 345 1756 

7. СНС пр.ЗСУ  1 986 487 1204 56 91 196 352 1899 

8. НС пр.ЗСУ  1 986 457 1226 56 97 139 417 1935 

9. НС (0.5) пр.ЗСУ  324 294 0 0 2 3 8 13 

10. НС (0.5) пр.ЗСУ  996 188 628 56 51 73 221 1029 

11. МНС (0.5) пр.ЗСУ  996 188 625 56 51 73 221 1026 

12. МНС (0.5) пр.ЗСУ  996 996 0 0 0 0 0 0 

РАЗОМ за НДЛ: 19200 8527 7683 560 8527 1337 2663 13026 

 

Примітка: Відсоток резерву річного бюджету часу на виконання оперативних завдань встановлюється кожному науковому працівнику 

індивідуально в залежності від завантаженості іншими складовими НіНТД згідно Річного плану НіНТД, посади, наукового ступеня та вченого 

звання (до 30% бюджету на НіНТД) 
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Таблиця Г.5 – Відомості щодо завантаження співробітників наукового підрозділу на виконання Річного плану 

наукової і науково-технічної діяльності на 20__ рік 

 

№ 

з/п 
Посада 

Категорія 

співробітника 

Прізвище 

та ім’я 

Розрахунковий 

бюджет часу на НіНТД   

(таблиця 3), 

годин на рік 

Розподілений  

бюджет часу на виконання 

Річного плану НіНТД 

наукового підрозділу на 20   

рік  

(таблиця 6), годин на рік 

Завантаженість 

наукових співробітників 

наукового підрозділу,  

% (відсоток) 

1. Нач. НДЛ п/п-к  737 944 128% 

2. СНС п/п-к  700 899 128% 

3. НС м-р  752 965 128% 

4. МНС к-н  812 507 62% 

5. ПНС прац.ЗСУ  1619 2053 127% 

6. ПНС прац.ЗСУ  1379 1756 127% 

7. СНС прац.ЗСУ  1499 1899 127% 

8. НС пр.ЗСУ  1529 1935 127% 

9. НС (0.5) пр.ЗСУ  30 13 42% 

10. НС (0.5) пр.ЗСУ  808 1029 127% 

11. МНС (0.5) пр.ЗСУ  808 1026 127% 

12. МНС (0.5) пр.ЗСУ  0 0 0% 

РАЗОМ за науковий підрозділ: 10673 13026 122% 

 

Примітка: 1. Розподіл рівнів завантаженості наукових працівників та підрозділів на календарний рік визначається як: максимальний – до 130%; 

нормальний – 120…125%; мінімальний – не менше 115%.  

2. Необхідність у завищенні рівня завантаженості на 15-30% обумовлена зменшенням або вивільненням часу протягом 

календарного року на виконання окремих заходів і робот Річного плану НіНТД у зв’язку з їх відміною, скороченням строків, 

корегуванням плану виконання, не надходженням завдання, оптимізації та інше. 
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Таблиця Г.6 – Зведений розрахунок бюджету службового (робочого) часу наукових підрозділів ВВНЗ на 20__ рік 
 

№                                                                                                                                                                             

з/п 
Науковий підрозділ 

Бюджет 

часу на 

рік 

РАЗОМ  

на відпустки  

та 

повсякденну 

діяльність 

РАЗОМ  

НіНТД 

(НД) 

Відсоток часу 

на НіНТД 

Розподіл трудовтрат на наукову і науково-технічну діяльність (на виконання 

функціональних обов’язків за посадою), годин 

на наукову 

роботу  

(НР) 

на виконання 

заходів 

наукового 

супроводження 

(НС) 

на науково-

організаційну 

роботу 

(НОР) 

на управлінську 

та 

організаційно-

технічну роботу 

(УОТР) 

на 

оперативні 

завдання 

(ОпЗ) 

Б А= В + ПД НД = Б - А НДх100/(Б-В) 20-40% 20-40% 5-10% 10-30% до 30% 

1. Командування          

2. управління НУ          

3. НОВ          

РАЗОМ за 

управління: 

   
      

           

4. 1 НДВ 19 200 8527 10673 65% 3083 2719 733 1337 2800 

5. 2 НДВ          

6. 3 НДВ          

РАЗОМ за 1 НДУ:          

7. 4 НДВ          

8. 5 НДВ          

9. 6 НДВ          

РАЗОМ за 2 НДУ:          

РАЗОМ за НУ:          
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Додаток Д 

Підрахунок резервів (додаток Д, рис. Д.1) проводиться тільки для робіт фронту. 

Попередньо всі нерозпочаті роботи розподіляються по мережевим план-

графікам, а потім за рангами з кінця. У кожному мережевому план-графіку 

2.1.      Всі роботи, що закінчилися та  переміщуються у 

заборонену частину списку 

2.2.      Всі незаборонені роботи упорядковуються по мережевим        . 

план-графікам у відповідності до пріоритету 

2.3.     Для -го мережевого план-графіку роботи упорядковуються згідно з 

рангом з кінця 

2.4.                  Для незаборонених робіт допускається                  . 

2.5.                   Для робіт фронту :                                                     . 

,      якщо     не розпочато; 

,       якщо        розпочато 

 

2.6.                         Розраховується                                       . 

2.7.               , де ,                        . 

2.8.            Резерв часу  для                        . 

Рисунок Д.1 – Блок-схема алгоритму розрахунку резервів часу НП 

2.9.   Час виконання робіт за мережевим план-графіком   



238 
 

 

відшукуються максимальні відстані )( ij  від кожної вершини до кінця, п.2.6 

(рис. Д.1). За тривалість робіт фронту приймається тривалість частини, що 

залишилася невиконаною, п.2.8 (рис. Д.1). Максимальна відстань від робіт фронту до 

останньої події мережевого план-графіку складає час виконання всіх робіт, що 

залишилися у мережевому план-графіку  0tLk . Після цього знаходиться резерв часу 

між відстанню від даної роботи до кінця та  0tLk . 

Переваги під час розподілу ресурсів визначають пріоритетність задач 

мережевого план-графіку. Для дотримання визначених пріоритетів задач необхідно 

провести попереднє упорядкування робіт (рис. Д.2). для цього роботи які розпочато 

переміщуються до початку списку. Серед нових робіт проводиться додаткове 

упорядкування. Спочатку йдуть критичні роботи і тільки після них ті, що мають 

резерв часу. Всередині подібних класів роботи упорядковуються за мережевими-

план-графіками. Далі роботи упорядковуються за максимальними інтенсивностями, 

що спадають. 

 

3.1.      Роботи фронту упорядковуються за ресурсами у відповідності 

до запропонованої у завданні нумерації. Множина робіт, що 

використовує один ресурс, відноситься до «класу 3.1» 

3.2.       У «класах 3.1» визначаються розпочаті та нерозпочаті роботи. 

З них утворюється «клас 3.2» 

3.3.              У «класах 3.2» роботи упорядковуються за резервами.       . 

Множина робіт з однаковим резервом утворює «клас 3.3» 

3.4.                  У «класах 3.3» роботи упорядковуються за мережевими       

. план-графіками. Таким чином, утворюється «клас 3.4», що 

складається з робіт, які належать одному мережевому план-графіку. 

3.5.         У «класі 3.4» роботи упорядковуються за спадними                . 

максимальними інтенсивностями. 

Рисунок Д.2 – Блок-схема алгоритму упорядкування робіт у фронті наукового 

проекту 
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Додаток Е 

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
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