
 



1. Загальні положення 

 

 1.1. Науковий відділ Львівського торговельно-економічного університету (да-

лі Університету) є структурним підрозділом  Університету який створений з метою 

організації та координації наукової діяльності в Університеті.  

1.2. Положення про науковий відділ Університету розроблено на підставі За-

конів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пріоритетні на-

прями розвитку науки і техніки”, “Про вищу освіту”. Науковий відділ у своїй дія-

льності керується Конституцією України, законами і постановами Верховної Ради 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними 

актами Укоопспілки, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, 

інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом Університету, на-

казами й розпорядженнями ректора, проректора з наукової роботи  та цим Поло-

женням. 

1.3. Положення про науковий відділ регламентує наукову, науково-технічну та 

іншу творчу діяльність (далі наукова діяльність) кафедр та науково-дослідних груп 

Університету. 

1.4. Наукова діяльність в науковому відділі є одним із основних засобів досяг-

нення державних стандартів якості підготовки здобувачів вищої освіти та науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що реалізується за рахунок: а) глибокої ін-

теграції навчального процесу та процесу наукових досліджень; б) підготовки фахі-

вців на основі поєднання педагогічної і наукової діяльності викладачів Університе-

ту, використання останніх досягнень наукової думки та широкого залучення здобу-

вачів вищої освіти до участі в науково-дослідних роботах; в) проведення олімпіад 

(конкурсів студентських наукових робіт); г) залучення провідних науковців Уні-

верситету та інших наукових закладів і установ до здійснення навчального процесу. 

1.5. Основними суб’єктами наукової діяльності Університету є науково-

педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти. До проведення наукових дослі-

джень залучаються як штатні працівники Університету (науково-педагогічні пра-

цівники), так і докторанти, здобувачі вищої освіти третього освітньо-наукового рі-

вня (доктора філософії), здобувачі вищої освіти першого та другого освітнього рів-

ня, стажери, дослідники, викладачі-стажери, працівники інших організацій. 

1.6. Правовий статус науково-педагогічних працівників Університету у сфері 

проведення наукових робіт визначається законодавством України. 

1.7. Фінансування наукової діяльності  Університету може здійснюватися за 

рахунок коштів Укоопспілки, коштів Університету, за рахунок коштів, отриманих 

від вітчизняних та закордонних юридичних і фізичних осіб та з інших джерел. 

 

2. Основні завдання та функції наукового відділу Університету 
 

2.1. Координація теоретичних і прикладних досліджень з проблем природни-

чих, суспільних, гуманітарних і технічних наук за замовленнями вітчизняних та за-

кордонних підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та ініціативних НДР 

щодо вирішення актуальних завдань науково-технічного розвитку; 

2.2. Визначення пріоритетних і перспективних напрямів наукових досліджень 

в Університеті за допомогою: а) планування та координації науково-дослідної дія-



льності кафедр Університету, б) проведення внутрішньої та зовнішньої експертної 

оцінки проектів для виконання наукових досліджень, в) здійснення контролю за 

своєчасним і якісним виконанням науково-дослідних робіт відповідно до тематики 

зареєстрованих науково-дослідних тем, технічних завдань та програм, г) монітори-

нгу державної реєстрації науково-дослідних робіт, своєчасності і достовірності зві-

тності, що подається до органів державної статистики, до Укоопспілки та Міністер-

ства освіти і науки України; 

2.3. Пропаганда результатів наукових досліджень науково-педагогічних пра-

цівників та здобувачів вищої освіти Університету за допомогою: а) поширення ін-

формаційних матеріалів про наукові досягнення працівників Університету на офі-

ційному веб-сайті Університету та у інших інформаційних джерелах, б) організації 

виставкової діяльності; в) організації та проведення ділових зустрічей для сприяння 

практичному впровадженню результатів наукових досліджень. 

2.4. Організація розробки наукових проблем розвитку і вдосконалення освіти в 

Університеті: а) організація науково-дослідної діяльності здобувачів, проведення 

олімпіад і конкурсів; б) підвищення якості підготовки фахівців за рахунок збага-

чення навчального процесу результатами найновіших наукових досліджень, широ-

кої участі професорсько-викладацького складу, докторантів, здобувачів вищої осві-

ти третього освітньо-наукового рівня (доктора філософії), заохочення участі у нау-

ково-дослідній роботі та розробках, залучення здобувачів до творчої праці; в) спри-

яння активному використанню матеріальної бази Університету здобувачами вищої 

освіти першого, другого (освітнього) рівня та третього (освітньо-наукового) рівня 

(доктора філософії) і докторантами для проведення наукової роботи, виконання ку-

рсових, кваліфікаційних робіт, проходження виробничої та педагогічної практики; 

г) участь у модернізації навчальних аудиторій та науково-дослідних лабораторій. 

2.5. Організаційний супровід стажування та підвищення кваліфікації науково-

педагогічних кадрів (у порядку, передбаченому чинним законодавством) та органі-

зація атестації наукових працівників Університету відповідно до розробленої шка-

ли оцінювання наукового доробку.  

2.6. Сприяння академічній мобільності науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти Університету. 

2.7. Підготовка матеріалів для преміювання працівників Університету за акти-

вну участь в науковій роботі.  

 

3. Керівництво та структура наукового відділу Університету 
 

3.1. Структура наукового відділу Університету розробляється на підставі ти-

пових структури і штатів, затверджених постановою Кабінету міністрів України 

07.02.2001 р. № 134 “Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”. 

3.2. Оперативне управління науковим відділом здійснює проректор з наукової 

роботи, що призначається на посаду ректором Університету. Проректор з наукової 

роботи організовує всю діяльність наукового відділу і несе повну відповідальність 

за результати роботи наукового відділу. 

3.3. Кадрове забезпечення наукового відділу Університету включає трьох шта-

тних працівників - провідний фахівець наукового відділу, завідувач аспірантури і 



докторантури та редактор періодичних наукових видань.  

3.4. До функцій проректора з наукової роботи належать: а) представництво на-

укового відділу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності; б) видання у межах 

своєї компетенції розпоряджень, які є обов’язковими для усіх працівників підпо-

рядкованих йому підрозділів; в) визначення функціональних обов’язків працівників 

наукового відділу; г) контроль за виконанням планів наукової роботи кафедр і фа-

культетів; д) сприяння та організація проведення наукових конференцій різного рі-

вня та інших наукових заходів в Університеті; д) підготовка, представлення на вче-

ній раді та розміщення на офіційному веб-сайті Університету звітів щодо результа-

тів наукової діяльності науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої осві-

ти Університету.  

3.5. До функцій провідного фахівця наукового відділу належать: а) оформлен-

ня та ведення належної документації відділу; б) формування бази даних для скла-

дання річної звітності; в) організація та контроль рейтингових (експертних) оцінок 

наукової і науково-технічної діяльності; в) підготовка пропозицій щодо вдоскона-

лення рейтингової системи оцінки наукової і науково-технічної діяльності; г) орга-

нізація заходів за участю проректора з наукової роботи. 

3.6. До функцій завідувача аспірантури і докторантури відноситься організація 

освітнього процесу здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти, активне їх залучення до участі в науково-методичних семінарах, кон-

ференціях, круглих столах; сприяння обміну досвідом, активній взаємодії та спів-

праці з викладачами і аспірантами інших вузів; проведення аспірантських читань, 

що забезпечують всебічну оцінку виконання дисертаційних робіт, підвищують ака-

демічний рівень, сприяють дифузії наукових підходів та методів досліджень; орга-

нізація навчального процесу та оформлення документації для здобувачів освітньо-

наукового рівня доктора філософії. 

3.7. До функцій редактора періодичних наукових видань належать: а) отри-

мання від авторів наукових статей та їх перевірка на дотримання встановлених ре-

дакцією вимог, організаційний супровід та редагування наукових періодичних ви-

дань Університету; б) редагування текстів документів, що пов’язані з роботою нау-

кового відділу та ректорату.  
 

4. Внесення змін до цього Положення 

 

4.1. Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за наказом ректо-

ра Університету.  


