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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Навчально-консалтинговий центр “Finance Group” (далі НКЦ) – є 

структурним науково-практичним та навчальним підрозділом кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного 

університету (далі – ЛТЕУ або Університет), який створюється як важлива форма 

співпраці закладу вищої освіти з фахівцями-практиками з досвідом у сфері бізнесу з 

питань бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування.  

1.2. Метою діяльності НКЦ є проведення наукових досліджень та розробок у 

сфері консультування з питань обліку та оподаткування, виконання навчальних і 

консалтингових проєктів щодо діяльності суб’єктів господарювання з метою 

акумулювання інформації для потреб управління, пошук сучасних форм 

консалтингової підтримки суб’єктів бізнесу  та забезпечення на цій основі умов 

поглибленої фахової підготовки здобувачів вищої освіти, що має сприяти 

конкурентоспроможності університету відповідно до пріоритетних напрямів розвитку 

економічної науки та освіти. 

1.3. НКЦ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, 

нормативними документами Міністерства освіти і науки України, статутом та 

положеннями Університету, а також цим Положенням. 

1.4. Положення діє на безстроковій основі. 

1.5. НКЦ створюється на площах і матеріально-технічній базі Університету, має 

відповідне матеріальне забезпечення Університету. 

1.6. НКЦ може мати круглу печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, власні 

бланки та інші реквізити. 

1.7. Місцезнаходження НКЦ: м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10. 

 

2. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НКЦ 
2.1. Отримання науковими і науково-педагогічними працівниками Університету, 

здобувачами вищої освіти значних наукових результатів, створення новітніх та 

конкурентоспроможних науково-практичних розробок. 

2.2. Здійснення заходів в навчально-практичні сфері відповідно до напряму 

досліджень та розробок, впровадження інноваційних форм навчання. 

2.3. Поглиблена науково-практична підготовка здобувачів вищої освіти шляхом 

здійснення ними вивчення актуальних питань з обліку та оподаткування діяльності 

суб’єктів господарювання. 

2.4. Сприяння накопиченню наукових знань, інтелектуальної власності 

здобувачами вищої освіти для подальшого їх працевлаштування за фахом. 
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3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Проведення наукових досліджень та розробок у сфері консультування з 

питань обліку та оподаткування, виконання навчальних і консалтингових проєктів 

щодо діяльності суб’єктів господарювання. 

3.2. Акумулювання інформації для потреб управління, пошук сучасних форм 

консалтингової підтримки суб’єктів бізнесу  та забезпечення на цій основі умов 

поглибленої фахової підготовки здобувачів вищої освіти, що має сприяти 

конкурентоспроможності університету відповідно до пріоритетних напрямів розвитку 

економічної науки та освіти. 

3.3. Сприяння підготовці конкурентоспроможних на ринку праці фахівців у 

сфері обліку та оподаткування. 

 

4. УПРАВЛІННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО НКЦ 

4.1. НКЦ підпорядковується безпосередньо ректору Університету та Вченій раді 

Університету.  

4.2. НКЦ очолює керівник, що є фахівцем у сфері обліку та оподаткування, який  

здійснює загальне керівництво НКЦ відповідно до вимог законодавства, забезпечує 

належний рівень наукової та навчально-практичної діяльності НКЦ, керує і організовує 

роботу компанії, без довіреності представляє НКЦ в інших установах, закладах і 

організаціях, а також перед будь-якими третіми юридичними або фізичними особами. 

 

5. ПРАВА НКЦ 
Для виконання своїх завдань НКЦ має право: 
5.1. На матеріальне забезпечення у межах Університету, фінансування 

навчально-практичних заходів, поповнення та оновлення матеріально-технічної бази. 
5.2. Здійснювати відбір на факультетах і кафедрах Університету за сприянням 

посадових осіб, керівництва Університету, здобувачів вищої освіти за їх бажанням для 

залучення до наукової роботи, поглибленої навчально-практичної підготовки. 
5.3. Рекомендувати встановлення норми навчального (педагогічного) 

навантаження викладачів НКЦ нижчі за діючі в Університеті, за умов відповідного 

збільшення робочого часу на проведення ними наукових досліджень та розробок, 

керівництва та супроводження наукової ,навчальної, практичної роботи здобувачів 

вищої освіти. 
5.4. Подавати у встановленому порядку пропозиції щодо зменшення 

навчального навантаження окремим магістрантам за рахунок збільшення часу 

виконання ними наукових досліджень і розробок. 
5.5. Отримувати в пріоритетному порядку в Університеті додаткові штатні 

посади наукових і науково-педагогічних працівників для працевлаштування в НКЦ 

випускників магістратури та аспірантури, що пройшли в ньому поглиблено наукову та 

науково-практичну підготовку. 
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5.6. В установленому законодавством порядку здійснювати ділові та наукові 

контракти з навчальними закладами, установами, недержавними організаціями, 

фондами, державними органами і органами місцевого самоврядування, адвокатами, 

правозахисниками, іншими юридичними та фізичними особами, як вітчизняними так і 

міжнародними і зарубіжними. 

5.7. У межах договорів з співпрацювати з вітчизняними та іноземними 

юридичними особами різних форм власності та фізичними особами відповідно до 

чинного законодавства щодо виконання науково-дослідних та навчально-практичних 

робіт, послуг, тощо у межах наукового напряму діяльності НКЦ; 

5.8. Залучати для виконання завдань НКЦ вітчизняних та іноземних спеціалістів 

на договірній (контрактній) основі та на інших умовах, що не суперечать законодавству 

України; 

5.9.Рекомендувати до преміювання та нагородження учасників НКЦ за досягнуті  

наукові та навчально-практичні результати. 

5.10. Залучати кошти вітчизняних та закордонних замовників, грантів на 

виконання наукових досліджень та навчально-практичний діяльності НКЦ. 

 

6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ НКЦ 

6.1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію НКЦ приймається 

Ректором Університету із його затвердженням Вченою Радою Університету. 
 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1.Це положення затверджується Вченою Радою Університету та набирає 

чинності з дати введення його в дію наказом ректора Університету. 

7.2.Зміни та доповнення до цього Положення затверджується вченою радою 

Університету та вводяться в дію наказом ректора. 
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