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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Це положення регламентує управлінські, організаційні, економічні 

відносини,  пов’язані з функціонуванням факультету міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій Львівського торговельно-економічного 

університету відповідно до Конституції України, законів України “Про освіту”, 

“Про вищу освіту”, “Про науково-технічну діяльність”, наказів Міністерства 

освіти і науки України, інших нормативно-правових актів, а також Статуту 

Львівського торговельно-економічного університету.  

Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій – це структурний підрозділ Львівського торговельно-економічного 

університету, що об’єднує не менш як три кафедри та/або лабораторії, які у 

сукупності забезпечують підготовку не менше 200 здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання.  

Факультет є навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним 

підрозділом Університету, створеним для реалізації навчально-освітніх, 

науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань вищої школи України. 

Допоміжні структурні підрозділи забезпечують виконання факультетом 

освітньої діяльності, проведення наукових досліджень, виховної і культурно-

просвітницької роботи та ін. 

Робота факультету ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, 

автономії та самоврядування, демократичності, прозорості та відкритості, 

гуманізму, колегіальності та гласності при обговоренні та вирішенні питань, 

віднесених до його компетентності, незалежності від політичних партій, 

громадських і релігійних організацій.  
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У своїй діяльності факультет керується нормами Конституції України, 

нормами та принципами міжнародного права, чинними в Україні, законами та 

підзаконними актами України та Статутом Львівського торговельно-

економічного університету (далі – Університету). 

Факультет може використовувати власну емблему, печатку з емблемою, 

офіційні бланки та печатки для посвідчення документів, а також почесні 

відзнаки, грамоти, листи, подяки тощо з метою стимулювання сумлінної праці 

працівників та успішного навчання здобувачів. Зміни та доповнення до цього 

Положення вносяться у порядку, передбаченому Статутом Університету. 

 

2. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ 

Основною навчальною, науково-дослідницькою, навчально-методичною, 

виховною ланкою факультету є кафедри. До складу факультету входять 

наступні кафедри: міжнародних економічних відносин; маркетингу; 

комп’ютерних наук; іноземних мов; вищої математики та кількісних методів. 

Кафедра – це базовий структурний підрозділ Університету, що провадить 

освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю 

(спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого 

входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є 

основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або 

вчене (почесне) звання. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри. 

Керівник кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за 

якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою 

діяльністю викладачів. 
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У своїй діяльності кафедри керуються відповідними законодавчими 

актами, галузевими підзаконними актами, Статутом Університету, наказами 

ректора, розпорядженнями декана факультету. Завідувач кафедри несе 

особисту відповідальність за рівень і організацію навчальної, методичної, 

наукової та виховної роботи, підвищення кваліфікації викладачів та 

співробітників кафедри.  

Для оперативного вирішення поточних питань організації роботи 

факультету в період між засіданнями Вченої ради факультету, деканом можуть 

скликатися наради завідувачів кафедр та керівників структурних підрозділів. 

Рішення таких нарад носять рекомендаційний характер, які реалізуються 

розпорядженнями декана або рішеннями (ухвалами) Вченої ради факультету. 

Для підготовки проектів нормативних, навчально-методичних документів 

(навчальних планів, програм тощо) на факультеті створюється навчально-

методична комісія з числа досвідчених викладачів. Члени комісії обираються 

від кожної кафедри. Склад комісії затверджується ректором за поданням Вченої 

ради факультету. 

 

3. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ 

Концепція освітньої діяльності факультету випливає із загальних 

положень концепції освітньої діяльності Університету та базується на 

особистісній орієнтації освіти, формуванні національних і загальнолюдських 

цінностей, створенні рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти, 

розробленні та запровадженні освітніх інновацій та інформаційних технологій, 

розвитку освіти, інтеграції освіти в європейський і світовий простір, створенні 

та розвиткові цінностей громадянського суспільства. 
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Місія факультету – підготовка висококваліфікованих 

конкурентоспроможних фахівців у сфері міжнародних економічних відносин, 

маркетингу, журналістики, комп’ютерних наук, затребуваних як на 

вітчизняному, так і на іноземному ринку праці; спрямування діяльності 

факультету на підтримку і зміцнення його провідних позицій в Університеті, 

зовнішнього та внутрішнього позиціонування як центру розробки та 

впровадження інноваційних технологій у освітньому процесі, а також на 

створення умов для фахового та особистісного  зростання усіх його учасників. 

Основні завдання факультету: 

- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями 

(освітніми програмами); 

- здійснення наукової діяльності шляхом проведення наукових 

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації та використання отриманих 

результатів в освітньому процесі; 

- участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

через формування людського капіталу; 

- формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадської позиції та 

відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 
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- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей та талантів; 

- налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва та культури; 

- вивчення попиту на окремі спеціальності та освітні програми на ринку 

праці та сприяння працевлаштуванню випускників. 

Основними функціями факультету є: 

- створення умов для задоволення потреб здобувачів вищої освіти у 

підвищенні рівня професійних і культурних знань; 

- підготовка висококваліфікованих фахівців з глибокими теоретичними 

знаннями, необхідними практичними навичками та уміннями; 

- підвищення кваліфікації персоналу факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних технологій; 

- підвищення якості методичного забезпечення навчального процесу; 

- розробка та впровадження нових технологій навчання; 

- задоволення потреб підприємств і організацій в підвищенні кваліфікації 

їх персоналу; 

- організація і проведення за замовленнями підприємств і організацій 

наукових досліджень, виконання дослідницьких робіт; 

- розповсюдження наукових, технічних і культурних знань серед 

населення. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФАКУЛЬТЕТУ  

Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій має право: 

  

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Про факультет міжнародних економічних відносин та 
інформаційних технологій 

Положення СУЯ – 2022 



8 

 

 

- організовувати наукові, науково-практичні та навчально-методичні 

конференції, семінари, конкурси, олімпіади відповідно до напрямів та профілю 

діяльності факультету; 

- вносити пропозиції та ініціювати перед адміністрацією Університету 

розгляд та вирішення питань щодо відкриття та закриття спеціальностей і 

освітніх програм; 

- вносити пропозиції та ініціювати перед адміністрацією Університету 

розгляд та вирішення питань щодо створення та ліквідації в установленому 

порядку структурних підрозділів факультету, зміни його структури; 

- на сприяння зі сторони адміністрації Університету, інших структурних 

підрозділів Університету у виконанні завдань, передбачених чинним 

законодавством, Статутом Університету, цим Положенням ті іншими 

локальними актами Університету; 

- підтримувати зв’язок з іншими структурними підрозділами 

Університету; 

- вносити адміністрації Університету пропозиції щодо розміру видатків 

на забезпечення своєї діяльності; 

- використовувати у своїй діяльності печатки та бланки факультету; 

- користуватися іншими правами, визначеними Статутом Університету, 

цим Положенням, іншими локальними актами Університету. 

Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій зобов’язаний: 

- здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними 

освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами; 
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- організовувати заходи з підвищення кваліфікації, перекваліфікації 

науково-педагогічних працівників відповідно до профілів діяльності та 

профілю факультету; 

- забезпечувати підготовку та розроблення освітніх програм, навчальних 

планів зі спеціальностей, спеціалізацій, за якими факультет забезпечує 

підготовку фахівців з вищою освітою; 

- дотримуватися вимог чинного законодавства, системи державних 

стандартів України у сфері вищої освіти, положень Статуту Університету, 

колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку, наказів і 

розпоряджень ректору Університету, рішень Вченої ради Університету і 

факультету та цього Положення; 

- зберігати і раціонально використовувати майно, фінансові та 

матеріальні ресурси Університету, що закріплені за ним; 

- створювати належні умови провадження освітньої діяльності на 

факультеті. 

5. УПРАВЛІННЯ ФАКУЛЬТЕТОМ 

5.1. КЕРІВНИК ФАКУЛЬТЕТУ 

Керівництво факультетом здійснює декан. Декан факультету здійснює 

свої повноваження на постійній основі. Керівник факультету повинен мати 

науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю 

факультету. 

Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм 

заступникам. Повноваження керівника факультету визначаються Положенням 

про факультет, яке затверджується вченою радою Університету. 
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Декан факультету видає розпорядження щодо діяльності відповідного 

факультету, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього 

процесу факультету і можуть бути скасовані керівником Університету, якщо 

вони суперечать законодавству, статуту вищого навчального закладу чи 

завдають шкоди інтересам Університету. 

Декан факультету обирається вченою радою Університету строком на 

п’ять років з урахуванням пропозицій факультету. Ректор Університету укладає 

з деканом факультету контракт.  

Декан факультету може бути звільнений з посади ректором Університету 

за поданням вченої ради Університету або органу громадського 

самоврядування факультету з підстав, визначених законодавством про працю, 

за порушення статуту вищого навчального закладу, умов контракту. 

Пропозиція про звільнення декана факультету вноситься до органу 

громадського самоврядування факультету не менш як половиною голосів 

статутного складу вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення декана 

факультету приймається не менш як двома третинами голосів статутного 

складу органу громадського самоврядування факультету. 

Декан факультету керує освітньою, науково-методичною і виховною 

роботою на факультеті, здійснює контроль за навчальним процесом, а також: 

- затверджує функціональні обов’язки заступників декана, завідувачів 

кафедр та інших структурних підрозділів, видає розпорядження з цих та інших 

питань; 

 -  головує на засіданнях вченої ради факультету; 

 - затверджує плани роботи кафедр факультету і річні звіти про 

результати їх діяльності; 
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- проводить наради із заступниками, завідувачами кафедр та керівниками 

інших структурних підрозділів, рішення яких мають рекомендаційний 

характер; 

- затверджує подані кафедрами плани видання навчально-методичних 

розробок; 

 - затверджує розклад занять і здійснює контроль за його дотриманням 

викладачами; 

 - затверджує плани профорієнтаційної, виховної та наукової роботи 

факультету та його кафедр; 

 - створює комісію у складі викладачів для прийняття заліків та іспитів у 

здобувачів, що мають академічну заборгованість; 

 - надає дозволи на вільне відвідування лекцій з навчальних дисциплін, 

складання академічної різниці здобувачам, переведеним або поновленим на 

навчання на факультеті; 

- готує подання (клопотання) керівництву Університету щодо прийняття 

та обрання працівників факультету на посади професорсько-викладацького 

складу та допоміжного персоналу факультету; 

- контролює діяльність кафедр, лабораторій, інших структурних 

підрозділів; 

- звертається до ректора із поданням про застосування заходів заохочення 

до працівників та заходів стягнення, застосування дисциплінарної 

відповідальності за порушення трудової дисципліни, а також відрахування 

здобувачів, які не дотримуються навчального плану і графіку освітнього 

процесу; 
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- віддає розпорядження працівникам деканату і контролює їх виконання; 

- представляє факультет у міжнародних зв’язках; 

- вирішує інші питання відповідно до законодавства України та Статуту 

Університету. 

У відповідності до посадових обов’язків декан повинен знати: 

- Конституцію України; Закони України, постанови і рішення Верховної 

Ради України й органів управління освітою з питань науки та освіти;  

- статут Університету, основи теорії і методи управління освітніми 

системами та процесами; суть постанов, розпоряджень, наказів з навчальної 

роботи; порядок і послідовність складання навчальних планів спеціальностей; 

- правила ведення документації з навчальної роботи, основи педагогіки, 

фізіології, психології і методики професійного навчання;  

- сучасні форми і методи навчання і виховання здобувачів. 

Деканові належить право підпису усієї документації (довідок, 

характеристик, скерувань та інше); угод про співробітництво і партнерство, не 

пов’язаних з виконанням фінансово-грошовими зобов’язань, з факультетами та 

закладами освіти, громадськими організаціями та іншими інстанціями, інших 

документів за дорученням керівництва Університету.  

Деканові належить право затвердження: 

а) навчальних планів для спеціальностей факультету; 

б) педагогічного навантаження викладачів кафедр; 

в) розкладу занять, проведення заліків та іспитів; 

г) графіків навчального процесу; 

д) переліку дисциплін, з яких плануються заліки та іспити. 
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Першим заступником декана факультету є заступник декана, який 

відноситься до категорії професорсько-викладацького складу. Заступник декана 

призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним 

трудовим законодавством порядку наказом ректора за поданням декана 

факультету. Заступник декана прямо підпорядковується декану факультету і в 

разі його відсутності заміщує його. 

При підборі кандидатур на посаду заступника декана факультету перевага 

віддається особам, що мають науковий ступінь або вчене звання, мають стаж 

науково-педагогічної роботи та практичної діяльності не менш 3-х років, 

володіють знаннями основних законів України, Постанов Кабінету Міністрів у 

галузі освіти, нормативних документів у галузі вищої освіти. 

 

5.2. ВЧЕНА РАДА 

Вищим органом управління факультетом є Вчена рада факультету, яка за 

поданням декана факультету, затверджується ректором Університету. Термін 

повноважень Вченої ради факультету – п’ять років. 

Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу 

вченої ради факультету входять за посадами: 

- заступники декана; 

- завідуючі кафедрами; 

- керівники органів студентського самоврядування;. 

- секретар Вченої ради факультету; а також виборні представники, які 

представляють науково-педагогічних працівників, виборні представники, які 

представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на 

постійній основі, відповідно до квот, визначених у Статуті Університету.  
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При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити 

наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш 

як 10 відсотків – виборні представники з числа здобувачів вищої освіти. 

Дострокова заміна обраних у відповідних колективах членів Вченої ради 

факультету можлива за їх власними бажанням або за рішенням зборів 

відповідного структурного підрозділу більшістю 2/3 голосів присутніх з 

обов’язковою присутністю декана факультету. 

Питання про дострокову заміну члена Ради факультету може виноситись 

на розгляд зборів членами відповідного колективу або деканом факультету. 

Головою Вченої ради факультету за посадою є декан. У разі його 

відсутності на засіданнях головує особа, яка виконує обов’язки декана 

факультету, якщо вона є членом Вченої ради факультету, або заступник декана, 

який є заступником голови Вченої ради факультету. 

Вчена рада факультету міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій: 

- вирішує питання організації освітньо-виховного процесу у межах 

компетенції факультету; 

- визначає основні напрямки науково-дослідницької та навчально-

методичної роботи; 

- затверджує плани роботи факультету і Вченої ради факультету, 

заслуховує та ухвалює річні звіти про результати діяльності факультету; 

- ухвалює і рекомендує для затвердження навчальні плани підготовки 

фахівців; 

- затверджує робочі програми, зміст та організаційні форми 

навчального та виховного процесу; 

  

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Про факультет міжнародних економічних відносин та 
інформаційних технологій 

Положення СУЯ – 2022 



15 

 

 

- вирішує питання методики викладання навчальних дисциплін, 

організаційні питання освітньої, наукової та виховної роботи на факультеті; 

-  рекомендує до опублікування навчально-методичні розробки 

викладачів кафедр факультету; 

-    затверджує плани роботи кафедр і заслуховує звіти завідувачів кафедр; 

-   обирає на посаду шляхом таємного голосування науково-педагогічних 

працівників кафедр;  

- вносить на розгляд вченої ради Університету пропозиції про присвоєння 

вчених звань; 

- вносить пропозиції про створення, закриття, злиття та перейменування 

кафедр (відділів), лабораторій та інших структурних підрозділів факультету; 

- створює постійні і тимчасові комісії для вивчення і підготовки окремих 

питань та рекомендацій для Вченої ради факультету; 

- рекомендує кращих здобувачів вищої освіти факультету за результатами 

навчальної, наукової і громадсько-виховної роботи до іменних стипендій, 

премій та інших видів відзнак. 

Засідання проводяться у випадку виникнення питань, необхідних для 

винесення на розгляд Вченої ради факультету, але не рідше одного разу на 

місяць. Засідання Вченої ради є відкритими. 

Позачергове засідання Вченої ради може бути скликане за ініціативою 

голови Вченої ради чи 2/3 членів Вченої ради факультету.  

Рішення Вченої ради набирають чинності, якщо в засіданні бере участь 

більше половини її складу. Рішення (за винятком окремо обумовлених 

випадків) приймаються простою більшістю голосів наявних членів Вченої ради. 
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Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана 

факультету. Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою 

радою вищого навчального закладу. 

 

5.3. ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ 

Органом громадського самоврядування факультету є збори трудового 

колективу факультету, включаючи виборних представників з числа осіб, які 

навчаються на факультету. 

Порядок скликання органу громадського самоврядування факультету та 

його діяльності визначається Статутом Університету. Збори учасників 

освітнього процесу факультету скликаються не рідше одного разу на рік. 

Ініціатором скликання зборів трудового колективу можуть бути декан, 

вчена рада факультету, профспілковий комітет або ініціативна група 

працівників факультету, яка повинна зібрати не менше 1/3 підписів науково-

педагогічних та наукових працівників, які працюють на постійній основі. 

На загальних зборах трудового колективу факультету повинні бути 

представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з 

числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому не менш як 75 відсотків 

складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові та 

науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 15 відсотків – виборні 

представники з числа здобувачів вищої освіти, які обираються ними шляхом 

прямих таємних виборів. 

Збори трудового колективу факультету вважаються правомочними, якщо 

на ньому присутні не менше ніж дві третини загальної кількості його складу. 
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Рішення зборів трудового колективу факультету приймаються простою 

більшістю голосів. Орган громадського самоврядування факультету: 

1) оцінює діяльність декана факультету; 

2) затверджує річний звіт про діяльність факультету; 

3) подає ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади 

декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, статутом 

вищого навчального закладу, укладеним з ним контрактом; 

4) обирає виборних представників до вченої ради факультету; 

5) обирає делегатів до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування Університету. 

 
5.4. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Студентське самоврядування факультету міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій – невід’ємна частина громадського 

самоврядування Університету, яке забезпечує права і можливості здобувачів 

вищої освіти вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та 

інтересів, їх участь в управлінні університетом. 

Студентське самоврядування факультету міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій об’єднує всіх здобувачів вищої освіти, 

які навчаються на факультеті, мають рівні права та можуть обиратися і бути 

обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського 

самоврядування факультету та університету. Студентське самоврядування 

сприяє реалізації прав та інтересів здобувачів вищої освіти факультету 

міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій незалежно 

від статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,  
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етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, 

місця проживання, мовних або інших ознак. 

Студентське самоврядування факультету міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій здійснюється здобувачами вищої освіти  

безпосередньо і через органи студентського самоврядування факультету 

функціонує у формі студентської ради факультету, старостату факультету і 

здійснюється на рівні факультету та входить до структури студентського 

самоврядування Університету. 

У своїй діяльності органи студентського самоврядування факультету 

міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій керуються 

Конституцією України, чинним законодавством України, актами відповідного 

центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває 

Університет, Статутом Університету, Положенням про студентське 

самоврядування у Львівському торговельно-економічному університеті  та 

Положенням про студентське самоврядування факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних технологій. 

 

6. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УПРАВЛІННЯ 

Освітній процес на факультеті спрямований на досягнення успішних 

результатів у напрямах: 

- організація вищої освіти у Львівському торговельно-економічному 

університеті; 

- підготовка фахівців за спеціальностями: “Міжнародні економічні 

відносини” (ОПП “Міжнародні економічні відносини”), “Маркетинг” (ОПП  
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“Маркетинг”), “Журналістика” (ОПП “Реклама у бізнесі”), “Комп’ютерні 

науки”  (ОПП “Комп’ютерні науки”) за  ступенями - бакалавр, магістр; 

- сприяння розвитку української вищої школи, поширення науково-

практичних знань, формування сучасного освітнього процесу в різних галузях 

діяльності; 

- організація, координація і проведення фундаментальних та прикладних 

науково-дослідних робіт тощо; 

- відродження, збереження та пропагування українських та 

університетських зв’язків і традицій, здійснення культурно-просвітницької 

діяльності; 

- підготовка підручників, навчальних посібників, курсів, лекцій та іншої 

навчальної і навчально-методичної літератури, випуск періодичних видань у 

галузях науки та освіти; 

- здійснення міжнародного співробітництва та партнерства у межах 

України з іншими закладами освіти, організаціями, установами, 

підприємствами чи їх об’єднаннями, в рамках угод, підписаних Університетом;  

- здійснення іншої, не забороненої законодавством України діяльності, 

пов’язаної з метою та функціональними завданнями факультету та 

Університету. 

 

7. НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Наукова діяльність факультету забезпечується через: 

- участь представників професорсько-викладацького складу у виконанні у 

встановленому порядку науково-дослідних тем, що фінансуються державним 
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бюджетом, грантами або є госпдоговірними;  

- інтеграцію наукової діяльності із науковими установами;  

- розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних 

проектів; 

- розвиток різних форм наукової співпраці; 

-  підготовку монографій, статей та інших наукових публікацій; 

- організацію та участь у наукових, науково-практичних конференціях, 

семінарах, круглих столах, олімпіадах, конкурсах тощо. 

 

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Міжнародне співробітництво факультету є невід’ємною складовою його 

функціонування та реалізується у наступних напрямах: 

   - участь  представників професорсько-викладацького та студентського 

складу у  програмах академічної мобільності, що відповідає європейській та 

світовій практиці наукової та навчальної діяльності; 

- реалізація програм подвійних дипломів, що дозволяє іноземним та 

вітчизняним здобувачам поглибити міжкультурну комунікацію та збагатити 

свій досвід долучення до наукових шкіл різних країн; 

- залучення та прийом іноземних громадян; 

- запрошення науковців та викладачів з інших країн для читання лекцій та 

проведення спільних досліджень; 

- участь в міжнародних проектах, проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів із міжнародною участю; 

-  сприяння формуванню іміджу навчального закладу на міжнародному 

рівні через презентацію факультету на міжнародних заходах;  
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- забезпечення  вдосконалення знань іноземних мов та формування 

толерантності до інших культур. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення можуть вноситися 

вченою радою університету, вченою радою факультету та рішеннями органів 

громадського самоврядування факультету. 

 

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ  

Реорганізація факультету може проводитися у порядку, встановленому 

чинним законодавством та Статутом Львівського торговельно-економічного 

університету. 

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Це Положення в повному обсязі набирає чинності з дати введення його в 

дію наказом ректора Університету. 

Зміни та доповнення до цього положення розглядаються і 

затверджуються вченою радою Університету та вводяться в дію наказом 

ректора. 
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