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1. Загальні положення 

1.1. Науково-дослідна частина Львівського національного університету 

природокористування (далі – Університет) є структурним підрозділом 

Університету, який створено з метою організації та координації наукової 

діяльності та науково-методичного забезпечення Університету. 

1.2.  Положення про науково-дослідну частину Університету розроблено 

на підставі Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про 

вищу освіту”, “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, Постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”, Положення 

про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних 

закладах III та IV рівнів акредитації” (затвердженого Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01.06.2006 р. №422). Науково-дослідна частина у 

своїй діяльності керується нормативно-правовими актами Верховної Ради 

України, Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства 

освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, 

Статутом університету, наказами й розпорядженнями Ректора Університету. 

1.3.  Положення про науково-дослідну частину регламентує науково-

дослідну, науково-педагогічну та науково-організаційну діяльність (далі 

наукова діяльність) підрозділів Університету. 

1.4. Наукова діяльність в Університеті є невід’ємною складовою частиною 

навчального процесу, одним із основних засобів досягнення державних 

стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Вона спрямована на забезпечення 

інтеграції навчального процесу, науки та виробництва і передбачає: підготовку 

фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу; 

залучення студентів до участі в науково-дослідних і проєктно-

конструкторських роботах, що виконуються за рахунок коштів державного 

бюджету і за договорами з замовниками; організацію наукової та науково-

виробничої роботи у взаємозв’язку з навчальним процесом; проведення 

олімпіад (конкурсів) студентської творчості; залучення провідних учених і 

науковців до здійснення навчального процесу. 

1.5. Суб’єктами наукової діяльності Університету є науково-педагогічні, 

наукові та інженерно-технічні працівники, аспіранти, студенти та працівники 

наукових лабораторій і кафедр Університету. До проведення наукових 

досліджень залучаються як штатні працівники університету, так і докторанти, 

аспіранти, студенти, дослідники, стажери, працівники інших організацій. 

1.6. Правовий статус наукових та науково-технічних працівників  

визначається законодавством України. 

1.7. Усі види наукової діяльності в Університеті можуть здійснюватись як 

у межах основного робочого часу, так і за його межами – за договорами, 

замовленнями, програмами, проєктами, що реалізуються на госпдоговірних 

засадах. 
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1.8. Результати наукової діяльності створювачів (розробників) науково-

технічної продукції є об’єктами власності Університету, якщо інше не 

передбачено законом або договором. 

1.9. Науково-дослідну частину Університету очолює проректор з наукової 

роботи.  

 

2. Структура, основні завдання і функції науково-дослідної частини та 

форми їх реалізації  

2.1. Структурними підрозділами науково-дослідної частини Університету 

є: 

- навчально-дослідний відділ та його лабораторії; 

- відділ аспірантури та докторантури; 

- редакційно-видавничий відділ; 

- Новаційний центр; 

- патентно-ліцензійний сектор; 

- навчально-науковий центр; 

- Навчально-науковий інститут селекції і технології картоплі; 

- Навчально-науковий інститут агрохімії; 

- Навчально-науковий інститут геодезії та землеустрою; 

- Навчально-науковий інститут аграрної економіки та розвитку сільських 

територій; 

- Навчально-науковий інженерно-технічний інститут; 

- Навчально-науковий інститут будівництва і архітектури; 

- інші підрозділи та служби, що створюються для здійснення та 

обслуговування наукової діяльності в Університеті. 

2.2. Науково-дослідна частина Університету здійснює координацію всіх 

напрямів наукової діяльності науково-педагогічних працівників, студентів,  

аспірантів та здобувачів наукового ступеня Університету, а саме: 

– організовує поточну статистичну внутрішню і зовнішню звітність про 

науково-дослідну роботу в університеті, веде облік і контроль за її 

виконанням підрозділами Університету та їх працівниками, а також 

студентами, аспірантами, докторантами та здобувачами наукового 

ступеня, здійснює координацію міжнародних зв’язків з наукової 

діяльності; 

– забезпечує організацію підготовки і видання періодичних наукових 

видань, матеріалів наукових заходів Університету; 

– організовує участь Університету у внутрішніх, загальнодержавних та 

міжнародних виставках; 

– здійснює організацію підготовки і проведення внутрішніх, регіональних, 

загальнодержавних та міжнародних наукових і науково-практичних 

конференцій та семінарів, симпозіумів, конкурсів та олімпіад; 

– забезпечує проведення заходів з дорадницько-консультативно-

впроваджувальної роботи; 
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– забезпечує організацію надання допомоги державним адміністративним 

інституціям у розробці наукового забезпечення програм розвитку регіону; 

– здійснює рекламно-інформаційну діяльність з розповсюдження в засобах 

інформації результатів науково-дослідної роботи Університету; 

– надає послуги науковцям Університету з реєстрації права їх 

інтелектуальної власності на наукову продукцію; 

– забезпечує підготовку і затвердження поточних планів наукових 

досліджень; 

– організовує підготовку й затвердження тем і керівників (консультантів) 

дисертацій аспірантів та докторантів; 

– організовує розробку програм наукової діяльності та сприяє укладанню 

угод на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та 

інших видів наукових робіт для виконання статутних завдань 

Університету відповідно до чинного законодавства; 

– сприяє в організації формування і функціонування спеціалізованих вчених 

рад (у т. ч. разових) зі захисту дисертацій; 

– забезпечує організацію вступних іспитів і прийому вступників до 

аспірантури та докторантури. 

2.3. Навчально-дослідний відділ – багатопрофільний підрозділ 

Університету, який здійснює виконання науково-дослідних, дослідно-

конструкторських, проєктно-пошукових та технологічних робіт, замовлення на 

виготовлений та випробування дослідних зразків приладів, машин, технологіч-

ного устаткування, науково-технічних послуг та може займатися виробничо-

комерційною діяльністю. Навчально-дослідний відділ є госпрозрахунковим 

структурним підрозділом науково-дослідної частини Університету, але не має 

самостійного балансу і статусу юридичної особи. Основними функціями 

навчально-дослідного відділу є: 

– виконання на замовлення науково-дослідних робіт з метою створення 

зразків машин, обладнання, матеріалів, нових сортів сільсько-

господарських культур, технологічних процесів, розв’язання важливих 

соціальних та екологічних завдань, удосконалення організації праці та 

управління; 

– організація впровадження результатів досліджень і розробок у 

виробництво та навчальний процес; 

– сприяння підвищенню якості підготовки спеціалістів і науково-

педагогічних кадрів, росту кваліфікації професорсько-викладацького 

складу Університету; 

– сприяння організації виконання наукових досліджень і розробок на 

сучасному науково-технічному рівні; 

– здійснення контролю за своєчасним і якісним виконанням госпдоговірних 

науково-дослідних робіт; 

– здійснення інформаційного обслуговування, сприяння у проведенні 

патентної проробки та допомога в оформленні заявок на винаходи, 

підготовка пропозицій щодо впровадження результатів завершених робіт; 

– здійснення обліку та звітності науково-дослідних робіт. 
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2.4. Основними функціями відділу аспірантури і докторантури є: 

– планування та здійснення набору аспірантів і докторантів; 

– організація реалізації в Університеті освітньої складової підготовки  

докторів філософії 

– контроль рівня виконання індивідуальних  наукової роботи аспірантами і 

докторантами; 

– здійснення організаційного інформаційного забезпечення підготовки і 

захисту дисертаційних робіт; 

– здійснення методичної, інформаційної, нормативно-правової підтримки 

діяльності спеціалізованих (у тому числі разових) вчених рад 

Університету.  

2.5. Основними функціями редакційно-видавничого відділу є: 

– участь у плануванні, організації видання навчально-методичної 

документації та відомчої літератури, матеріалів науково-методичних 

конференцій і семінарів; 

– здійснення уніфікації вимог і контролю за дотримання норм та стандартів 

при оформленні навчально-методичної документації, відомчої літератури; 

– редагування і підготовка до друку рукописів періодичних видань 

Університету, навчальних підручників, посібників, наукових монографій, 

видання яких рекомендується вченою радою Університету; 

– складання звітів про виконання плану видання відомчої літератури; 

– контроль якості навчально-методичної документації. 

2.6. Основними функціями Новаційного центру є: 

– сприяння впровадженню досягнень науково-технічного прогресу в галузях 

агропромислового виробництва, у т.ч. через дорадництво 

(консультування); 

– пропаганда і передача у виробництво наукових здобутків учених 

Університету; 

– виконання вітчизняних і міжнародних програм з: економічного розвитку 

суб’єктів підприємницької діяльності; соціально-економічного розвитку 

сільських поселень; виховання і всебічного розвитку сільської молоді; 

– перепідготовка і підвищення кваліфікації та сертифікація фахівців, 

власників та керівників суб’єктів підприємницької діяльності, державних 

службовців, консультантів. 

2.7. Основними функціями патентно-ліцензійного сектору є: 

– організація і проведення патентних досліджень для визначення тенденцій 

розвитку об’єктів інтелектуальної власності; 

– здійснення інформаційного пошуку щодо об’єктів інтелектуальної 

власності; 

– консультування з питань охорони, захисту та використання прав на 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки та інші об’єкти 

інтелектуальної власності; 

– допомога в складанні та оформленні комплекту документів для подання 

заявки на одержання правової охорони об’єктів інтелектуальної власності; 
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– допомога в оформленні документів для подання заявки на одержання 

охорони об’єктів інтелектуальної власності; 

– забезпечення потреби в повних описах до винаходів та корисних моделей. 

2.8. Основними функціями Навчально-наукового інституту селекції і 

технології картоплі є: 

– розробка генетично-теоретичних основ селекції картоплі на стійкість до 

найбільш шкодочинних фітопатогенів; 

– створення генного банку зародкової плазми картоплі, постійне поповнення 

і вивчення колекційних сортозразків; 

– вивчення генетичних колекцій картоплі, виділення донорів цінних 

біологічних та господарських ознак; 

– інтродукування різних сортів і видів картоплі, вивчення їх комбінаційної 

здатності за комплексом ознак з метою використання їх у селекції; 

– застосування методів клітинної та генної інженерії для отримання 

вихідного матеріалу, цінного для прикладної селекції картоплі; 

– використання методів соматичної гібридизації для подолання статевої 

несумісності і залучення різноманітного генофонду картоплі (дикі види) в 

селекційний процес; 

– на основі використання генетичних і біотехнологічних методів селекції 

створення нових сортів картоплі з високою урожайністю, стійких до 

вірусних, грибних, бактеріальних хвороб і нематод, придатних для 

ефективного вирощування в умовах Західного регіону України; 

– застосування клітинних технологій і сучасних тест-систем для отримання 

якісного насіннєвого матеріалу сортів, занесених у Державний Реєстр 

сортів рослин України; 

– вивчення в польових умовах бульбових репродукцій цибридних форм 

картоплі, одержаних від злиття ізольованих протопластів культурних і 

диких видів; 

– забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з генетики, 

біотехнології, селекції і насінництва картоплі; 

– забезпечення підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів сорто-

насінницьких об’єднань, сортовипробувальних станцій і сортодільниць 

унаслідок поглиблення інтеграційних зв’язків навчального процесу з 

науковими дослідженнями та практичними розробками. 

2.9. Основними функціями Навчально-наукового інституту агрохімії є: 

– створення нових видів органо-мінеральних добрив з використанням 

місцевої сировини та вивчення їх ефективності під сільськогосподарські 

культури; 

– вивчення високоефективних способів застосування мінеральних добрив, 

включаючи позакореневе підживлення, на основі діагностики ґрунту та 

рослин; 

– удосконалення систем удобрення сільськогосподарських культур з 

використанням нових видів добрив та біопрепаратів; 

– удосконалення і розробка нових програм та методик навчання студентів; 

– проведення науково-виробничих конференцій, семінарів, виставок тощо; 
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– надання методичної і консультативної допомоги установам, організаціям, 

сільськогосподарським виробникам з впровадження інноваційних 

розробок з використання нових видів добрив; 

– надання допомоги в підготовці наукових студентських, дипломних і 

дисертаційних робіт щодо актуальних для науки і виробництва напрямків 

досліджень у агрохімії. 

2.10. Основними функціями Навчально-наукового інституту геодезії та 

землеустрою є: 

– розвиток теоретичних основ землевпорядного проектування та 

обґрунтування методики організації використання й охорони земель як на-

ціонального багатства України; 

– розробка наукових методів формування раціональної системи 

землекористувань різного виробничого напрямку та організації масивів 

угідь господарств;  

– розробка рекомендацій з моніторингу процесу земельної реформи, 

розвитку ринку землі; 

– розробка наукових положень і механізму правового захисту власників 

землі і землекористувачів та удосконалення економічних механізмів 

державного управління землекористуванням; 

– розробка рекомендацій щодо застосування даних земельного кадастру; 

–  обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення механізму 

функціонування ринку землі; 

– розробка наукових основ системи обмежень землеволодіння і зем-

лекористування; 

– впровадження у виробництво результатів наукових досліджень з проблем 

землеустрою, земельного кадастру та охорони земель; 

– виконання вишукувальних, прогнозних і проєктних робіт для забезпечення 

ведення державного земельного кадастру та землеустрою згідно з 

замовленнями юридичних і фізичних осіб із залученням студентів 

факультету землевпорядкування та туризму; 

– забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з 

землевпорядкування, земельного кадастру, регулювання земельних 

правовідносин; 

– видання наукових праць, науково-методичних і практичних рекомендацій 

виробництву та для навчального процесу; 

– надання допомоги в підготовці наукових студентських, дипломних і 

дисертаційних робіт щодо актуальних для науки і виробництва напрямків 

досліджень у сфері землеустрою та земельного кадастру. 

2.11. Основними функціями Навчально-наукового інституту аграрної 

економіки та розвитку сільських територій є: 

– розробка (надання рекомендацій з розробки) бізнес-планів для суб’єктів 

господарювання в аграрному секторі економіки; 

– надання консультацій та розробка на замовлення рекомендацій з 

оптимізації організації та функціонування підприємств агропромислового 

комплексу; 
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– здійснення маркетингових досліджень ринку агропродовольчої продукції, 

обґрунтування нових методів та способів збуту сільськогосподарської 

продукції; 

– надання практичної допомоги у створенні й розвитку кооперативних та 

інтеграційних форм господарювання в системі аграрного виробництва; 

– надання практичної допомоги в розробці облікової політики підприємств 

АПК, зокрема організації та веденні обліку в малих підприємствах та  

фермерських господарствах; 

– розробка рекомендацій з удосконалення фінансово-кредитного механізму 

в АПК; 

– розробка рекомендацій з комплексного розвитку сільських громад і 

територій; 

– сприяння впровадженню у виробництво результатів досліджень та 

здійснення авторського нагляду; 

– підвищення якості підготовки фахівців шляхом залучення професорсько-

викладацького складу, аспірантів, студентів Університету до проведення 

досліджень в Інституті та шляхом залучення висококваліфікованих фа-

хівців з виробництва, в т.ч. для проведення окремих занять зі студентами; 

– участь у виконанні державних та галузевих програм різного рівня; 

– видання за результатами закінчених наукових розробок рекомендованих 

виробництву та для навчального процесу навчальних і методичних по-

сібників, наукових праць, організація і проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів; 

– організація на основі договорів творчої співпраці з науково-дослідними 

установами, органами державного управління та місцевого само-

врядування, суб’єктами підприємницької діяльності, окремими фізичними 

особами, налагодження міжнародних творчих зв’язків і контактів; 

– організація рекламної діяльності через засоби масової інформації, 

соціальні мережі, видання буклетів, участь у виставках, наукових і 

науково-практичних конференціях, нарадах, семінарах. 

2.12. Основними функціями Навчально-наукового інженерно-технічного 

інституту є: 

– розробка нових енерго- та ресурсоощадних механізованих і 

автоматизованих технологій, технологічних процесів і операцій 

виробництва, зберігання, переробки продукції рослинництва і 

тваринництва; 

– розробка, дослідження, проєктування і виготовлення засобів механізації та 

автоматизації для агропромислового виробництва, нових робочих органів, 

вузлів та агрегатів машин і обладнання, а також для технічного та 

технологічного сервісу; 

– розробка, дослідження, проєктування та виготовлення дослідних зразків, 

макетів та окремих елементів автоматизованих систем управління 

технологічними процесами виробництва і зберігання продукції, а також 

систем і засобів контролю якості та ефективності виконання 

технологічних процесів і операцій; 
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– розробка, дослідження, проєктування та виготовлення систем і засобів для 

реалізації технологій точного землеробства, їх налагодження та 

інформаційний супровід; 

– розробка, проєктування та виготовлення ощадних систем енерго-

постачання підприємств АПК з традиційних і відновлюваних джерел; 

– забезпечення творчої співпраці з науковими, науково-дослідними 

установами, департаментами агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, місцевими органами виконавчої влади, суб’єктами 

господарської та підприємницької діяльності;  

– надання інформаційних, методичних і консультативних послуг 

виробникам сільськогосподарської продукції, іншим установам та 

організаціям з питань упровадження новітніх технологій, сучасних систем 

енергопостачання, ефективного використання засобів механізації та 

автоматизації; проведення експертизи аграрних технологій та техніки на 

замовлення підприємств, державних установ і служб; 

– налагодження міжнародних зв’язків і контактів з фірмами – розробниками 

технологій та обладнання для агропромислового виробництва з метою 

створення дилерських, дистриб’юторських, виставкових і консультаційних 

центрів; 

– поглиблення та розвиток міжнародних зв’язків з провідними 

університетами та дослідницькими установами з метою уможливлення 

участі працівників Інституту в міжнародних проєктах і програмах; 

– забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з механізації 

сільського господарства та енергетики аграрного виробництва; 

– забезпечення підвищення кваліфікації інженерно-технічних кадрів для 

потреб регіону, поглиблення інтеграційних зв’язків з практикою агро-

промислового виробництва; 

– видання за результатами закінчених наукових і експериментальних 

розробок наукових монографій, навчальних та методичних посібників, 

рекомендацій виробництву; організація і проведення науково-дослідних та 

науково-практичних семінарів і конференцій, конкурсів інженерних 

проєктів, виставок тощо. 

2.13. Основними функціями Навчально-наукового інституту будівництва і 

архітектури є: 

– створення енергоефективних будівельних виробів, матеріалів і 

конструкцій, які забезпечують підвищення теплозахисних властивостей 

об’єктів житлово-цивільного, промислового і сільськогосподарського 

будівництва; 

– розробка і дослідження ресурсоощадних технологій виготовлення 

будівельних виробів, матеріалів і конструкцій; 

– дослідження виробів і конструкцій з використанням відходів виробництва, 

розробка екологічно чистих технологій їх виготовлення; 

– розробка проєктів будівель, малих архітектурних форм з використанням 

нових матеріалів, виробів і конструкцій; 
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– обстеження і оцінка технічного стану будівель і споруд різного 

призначення та розробка рекомендацій щодо забезпечення їх 

довготривалої безаварійної експлуатації; 

– видання навчальних та методичних посібників, рекомендовані 

виробництву та для навчального процесу за результатами закінчених 

наукових і експериментальних розробок інституту. 

2.14. Основними функціями Навчально-наукового центру є: 

– проведення навчальних практик та практичних занять студентів 

Університету на базі структурних підрозділів ННЦ; 

– закладання польових дослідів і проведення наукових досліджень 

викладачами, аспірантами, докторантами, студентами; 

– здійснення навчально-освітньої діяльності шляхом організації курсів і 

семінарів для навчання студентів, підвищення професійної кваліфікації 

спеціалістів сільськогосподарських підприємств; 

– виробництво сільськогосподарської продукції, її зберігання, переробка та 

реалізація в установленому порядку;  
– створення нових сортів сільськогосподарських культур; 

– проведення реклами передових розробок та досягнень у технології 

вирощування сільськогосподарських культур і впровадження нових сортів 

селекції Університету; 

– участь у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, 

конкурсах, виставках тощо; надання агроформуванням західного регіону 

України допомоги у розв’язанні актуальних питань впровадження і 

вдосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

 

3. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів,  

підвищення їх кваліфікації 

3.1. Основними формами підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації є 

аспірантура та докторантура. Порядок вступу та навчання в аспірантурі та 

докторантурі встановлюється Кабінетом Міністрів України і Положенням про 

порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у Львівському національному університеті природокористування. 

3.2. Аспірантура і докторантура створюють умови для безперервної 

освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації громадян і 

здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук. 

3.3. Підвищення наукової кваліфікації в Університеті здійснюється також 

у формі підготовки і написання дисертації в якості здобувача наукового 

ступеня. 

3.4. Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників може 

здійснюватись як за рахунок коштів державного бюджету – за 

держзамовленням, так і кошти юридичних і фізичних осіб. 

3.5. Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників в 

аспірантурі і докторантурі з числа іноземців та осіб без громадянства може 

здійснюватись на підставі: міжнародних договорів України; загальнодержавних 
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програм; договорів, укладених Університетом з юридичними та фізичними 

особами. 

3.6. Наукові і науково-педагогічні працівники проходять стажування у 

закладах вищої освіти, наукових, державних установах і організаціях як в 

Україні, так і за її межами кожні п’ять років зі збереженням середньої 

заробітної плати. Результати підвищення кваліфікації враховуються при атеста-

ції науково-педагогічних і наукових працівників. 

 

4. Фінансування наукової діяльності, оплати і стимулювання праці 

наукових та науково-педагогічних працівників 

4.1. Фінансування наукової діяльності в Університеті здійснюється за 

рахунок бюджету та інших джерел, а результати досліджень можуть 

реалізовуватись як товар відповідно до чинного законодавства. 

4.2. Заробітна плата наукових і науково-педагогічних працівників 

складається з посадових ставок (окладів), премій, доплат за наукові ступені, 

вчені звання, надбавок за стаж наукової, науково-технічної, науково-

організаційної та науково-педагогічної роботи та інших надбавок, 

передбачених законодавством України. 

Виплата заробітної плати та фінансування організаційних заходів, 

пов’язаних з науковою діяльністю, здійснюється за рахунок як бюджетних, так і 

позабюджетних коштів, а також з коштів, одержаних від реалізації результатів 

наукової діяльності, спонсорських внесків, міжнародних проєктів, грантів, 

фондів, виконання госпрозрахункової тематики.  

4.3. Бухгалтерський і податковий облік та статистична звітність, які 

стосуються наукової діяльності, ведуться бухгалтерією Університету. 

4.4. Структурні наукові підрозділи Університету – Новаційний центр, 

Навчально-науковий інститут картоплі, Навчально-науковий інститут агрохімії, 

Навчально-науковий інститут геодезії та землеустрою, Навчально-науковий 

інститут аграрної економіки, Навчально-науковий інженерно-технічний 

інститут, Навчально-науковий інститут архітектури та будівництва, Навчально-

науковий центр – свою фінансово-господарську діяльність здійснюють на 

засадах самофінансування. 

4.5. Матеріальне стимулювання науково-педагогічних працівників за 

результати науково-дослідної роботи здійснюється у відповідності з 

Положеннями Львівського національного університету природокористування, 

що регулюють відповідне питання.  

 

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами Університету 

5.1. Науково-дослідна частина та її підрозділи у своїй роботі співпрацюють 

з: 

- деканатами факультетів, кафедрами університету, навчально-методичним 

відділом з забезпечення якості вищої освіти – з питань організації наукової 

діяльності та використання її результатів у навчальному процесі; 
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- відділом міжнародних зв’язків – з питань наукового стажування 

викладачів, аспірантів та докторантів за кордоном, участі викладачів, аспірантів 

та докторантів, студентів у наукових конференціях, семінарах, круглих столах 

за кордоном; 

- бухгалтерією Університету – з питань розрахунку кошторисів доходів і 

видатків, виплат, пов’язаних з науковою діяльністю; 

- відділом кадрів Університету – з питань зарахування на роботу 

співробітників наукових підрозділів; 

- службами і підрозділами інженерного та інформаційного забезпечення – з 

питань, що належать до компетенції науково-дослідної частини. 

5.2. Взаємовідносини з підрозділами та службами Університету 

ґрунтуються на положеннях Статуту Університету та положеннях про 

відповідні підрозділи та служби.  

 

6. Внесення змін і доповнень до положення 

6.1. Зміни і доповнення до цього положення вносять у тому ж порядку, 

що діє для його затвердження. 

 

 

 
 


