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2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ДКТБ 
 

2.1. ДКТБ створене з метою виконання науково-технічних досліджень, робіт та розробок 

по створенню нової техніки та технології; конструкторсько-технологічного забезпечення 

наукових досліджень ІЕЗ ім. Є.О. Патона; впровадження його науково-технічної продукції: 

розробки та реалізації економічних та соціальних програм; іноваційної діяльності; забезпечення 

належних умов науково-технічної та виробничої діяльності. 

2.2. Предметом діяльності ДКТБ є: 

2.2.1. Надання науково-технічних та інженерних послуг; організація та проведення 

проектно-конструкторських робіт, випуск зразків науково-технічної продукції, а також 

дослідного та промислового виробництва у галузях зварювання, спеціальної електрометалургії, 

покриттів та спеціальних конструкцій у суміжних галузях. 

2.2.2. Пошук замовників та сприяння налагодженню наукових та виробничих контактів з 

підприємствами, організаціями, фірмами в Україні та за її межами. 

2.2.3. Організація фінансування науково-технічних та виробничих програм шляхом залучення 

інвестицій, грантів та кредитів. 

2.2.4. Пропагування досягнень та розробок в Україні і за її межами, включаючи проведення 

наукових міжнародних та всеукраїнських конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів, виставок. 
 

2.2.5. Здійснення науково-технічного співробітництва з українськими та зарубіжними організаціями 

та фірмами. Маркетингова та патентно-ліцензійна діяльність на ринках України та на світових ринках. 

2.2.6. Реалізація науково-технічної продукції, обладнання, матеріалів, зразків, "ноу-хау" тощо, 

надання інжинірингових та інших послуг. 

2.2.7. Роботи та послуги у галузі електронної інформації та телекомунікацій. Створення та 

супроводження сайтів, електронних видань тощо. 

2.2.8. Роботи та послуги у галузях науково-технічної інформації, консалтінгу, створення та 

реалізації програмного, математичного і методичного забезпечення для вирішення науково- 

технічних, інформаційних, проектно-конструкторських, аналітичних, маркетингових та інших 

задач. 

2.2.9. Проведення науково-технічних та бізнес-орієнтованих конференцій, семінарів, 

симпозиумів, шкіл, виставок тощо. 

2.2.10. Здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого 

населення та інших категорій громадян. 

2.2.11. Організація та виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт, ремонт 

зварювальної, металургійної та спорідненої техніки, зварних конструкцій, трубопроводів тощо. 

2.2.12. Торговельна діяльність у сфері оптової торгівлі, в тому числі товарами виробничого 

призначення, перш за все технікою, матеріалами і обладнанням для зварювальних та 

споріднених робіт, а також зварювальними аксесуарами. 

2.2.13. Підготовка, видання та тиражування науково-технічних, інформаційних та 

рекламних матеріалів. 

2.2.14. Організація, сприяння та проведення заходів по підвищенню кваліфікації наукових 

та інженерно-технічних кадрів. 

2.2.15. Організація та проведення сертифікації науково-технічної та промислової 

продукції, а також систем управління якістю. 

2.2.16. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності: 

- експорт  результатів  науково-дослідної,   науково-технічної, конструкторської та виробничої 

діяльності; 

- імпорт та експорт приладів, обладнання, машин, виробів, матеріалів та іншої продукції; 

- укладання угод і договорів про науково-технічне співробітництво з зарубіжними і міжнародними 

організаціями. 

2.2.17. Будівництво, у тому числі із залученням спеціалізованих організацій, реконструкція, а також 

капітальний ремонт основних фондів у відповідності з наявними ресурсами, сприяння скорішому введенню 

до експлуатації об'єктів та обладнання. 

2.2.18. Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству України, Статуту НАН України 

та цьому Статуту. 


