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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Науково-технічна рада (далі - НТР) Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі – 

Університет) є науково-консультаційним і дорадчим органомректорату. 

Рекомендації та висновки НТР є основою для прийняття рішень ректоромта 
першим проректором з видання наказів і розпоряджень в Університеті. 

1.2. У своїй діяльності НТР керується законодавством України, наказами 

Міністерстваосвіти і науки України, Статутом Університету, Положенням про 

науково-досліднучастину Університету та цим Положенням. 

1.3. Науково-технічна рада Університету формується з 
висококваліфікованих науковцівУніверситету і затверджується наказом ректора 
терміном на п’ять років. 

 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ 
 

2.1. Аналіз та координація науково-дослідної діяльності в Університеті за 

пріоритетниминапрямами розвитку науки і техніки України. 

2.2. Підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших 

науково-технічнихпроблем, визначених державними цільовими науково-

технічними програмамигалузевого характеру, постановами Кабінету Міністрів 

України, координаційнимипланами Міністерства освіти і науки України, а також 

регіональними науково-технічними програмами і планами. 

2.3. Розроблення Концепції розвитку фундаментальних та прикладних 

досліджень Університету з визначення перспективних (стратегічних) напрямів та 
найближчих завдань. 

2.4. Сприяння комплексності вирішення наукових та науково-технічних 

проблем науковимипідрозділами Університету; 

2.5. Конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок, що 

виконуватимутьсяза рахунок видатків загального фонду державного бюджету та 
затвердженнятематичного плану фундаментальних та прикладних науково-

дослідних робіт. 
2.6. Аналіз підсумків наукової та науково-технічної діяльності за рік, стану 

виконаннянауково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального 

фонду державногобюджету, грантів, досліджень і розробок, які виконуються 

науковими, науково-педагогічними працівниками, молодими ученими, 

докторантами та аспірантами. 

2.7. Контроль за виконанням міжнародних угод та контрактів. 
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2.8. Аналіз і координація діяльності редколегій наукових видань 
університету: журналу «Вісник ДонНУЕТ», збірників «Інтелект. Особистість. 

Цивілізація.», «Торгівля і ринок України», «Товарознавство та інновації», 

«Обладнання та технології харчових виробництв», «Техніка та технологія 

харчових виробництв» (технічна серія) (для студентів). 

2.9. Формування річного плану видання монографій та подання пропозицій 

назатвердження Вченою радою щодо фінансування або відшкодування витрат на 
виданнямонографій за рахунок коштів Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

2.10. Здійснення атестації докторантів, аспірантів та заслуховування звітів 

працівників, які працюють над виконанням дисертаційних робіт на здобуття 

наукового ступеня кандидата, докторанаук згідно з «Комплексною програмою 

підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів». 

2.11. Аналіз діяльності спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій. 

2.12. Заслуховування звітів директорів інститутів щодо стану підготовки 

кадрів вищоїкваліфікації та ефективності використання наукового потенціалу; 

розробленнярекомендацій для підвищення ефективності підготовки науково-

педагогічних кадрівв Університеті. 
2.13. Заслуховування звітів директорів інститутів про хід виконання 

наукових дослідженьв інститутах. 

2.14. Аналіз результатів виконання наукових досліджень студентами 

Університету. 

2.15. Організація атестації наукових підрозділів та виконавців науково-

дослідних робіт. 
2.16. Атестація наукових робіт стипендіатів Кабінету Міністрів України. 

2.17. Висунення кандидатур для присвоєння державних нагород, 

призначення державних стипендій видатним діячам освіти і науки. 

2.18. Прийняття рішень про направлення кращих завершених науково-

дослідних робітдля участі у конкурсах на здобуття Державних премій у галузі 
науки та техніки,щорічних премій Президента України в галузі науки і техніки, 

премій імені видатнихучених, грантів, а також на конкурси, що проводяться 

Національною Академією наук України, Міністерством освіти і науки України. 

2.19. Прийняття рішень про призначення грантів Університету молодим 

ученим. 

 

3.СТРУКТУРА 

3.1. До складу науково-технічної ради входять: 
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- голова НТР; 

- заступник голови НТР; 

- вчений секретар НТР; 

- представники наукових підрозділів Університету, що працюють за 
пріоритетними напрямами науки і техніки. 

 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ  

 

4.1. Засідання науково-технічної ради проводяться головою або, за його 

дорученням,одним із заступників, не менше ніж один раз на два місяці. 
4.2. План роботи НТР складається на півріччя і затверджується головою 

НТР. 

4.3. Для підготовки та розгляду окремих питань голова НТР може 
створювати комісії зчленів НТР та інших науковців. 

4.4. Рішення НТР приймаються за наявності кворуму (більше половини 

членівНТР від складу згідно із наказом) у результаті відкритого голосування 

простоюбільшістю голосів. 

4.5. Рішення НТР оформлюються у вигляді витягів з протоколів її засідань. 
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Ф 01.01 – 01 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

Прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата 
видачі 

П.І.Б. отримувача Підпис отримувача Примітки 

      

      

      

      

      

      

Ф 01.01 – 02 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№  
Прізвищеім'я по-

батькові 
Підписознайомленої 

особи 

Дата 
ознайомлення 

Примітки 
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Ф 01.01 – 03 
 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

 

Зміни 

№ 

№ листа (сторінки) 

Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесеннязміни

Дата 
введення 

зміни 

зміненого заміненого нового анульованого    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Ф 01.01 – 04 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

№  
Прізвищеім'я по-

батькові 
Підписознайомленої 

особи 
Дата ревізії Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


