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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Редакційно-видавничий відділ(далі – відділ) Донецького національного 
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університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі 

Університет) є структурним підрозділом Університету, який призначений для 

корегування, редагування і контролю за якістю друкованих видань Університету; 

забезпечення освітнього процесу навчально-методичними розробками. 

1.2. Відділ створюється та ліквідується наказом ректора Університету на 

підставі рішення Вченої ради Університету. 

1.3. Науковий редактор та співробітники призначаються на посади і 

звільняються з посади наказом ректора Університету у відповідності з вимогами 

чинного законодавства. 

1.4. На період тимчасової відсутності науковий редакторзаміщується особою, 

призначеною першим проректором Університету; інші співробітники – відповідно 

до їх посадової інструкції.  

1.5. У своїй діяльності відділ керується Законами України, Указами 

Президента України, Постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, рішеннями 

Вченої ради та Ради з якості Університету, Настановою з якості, іншими 

нормативними документами Університету, цим Положенням.   

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

2.1. Метою діяльності відділу єкорегування, редагування і контроль за якістю 

наукових друкованих видань Університету; забезпечення освітнього процесу 

навчально-методичними розробками.  

2.2. Основними завданнями відділу є : 

підготовка видавничої продукції до друку: виготовлення, редагування, 

коректура видавничого оригіналу наукових, навчально-методичних та інших типів 

видань Університету; 

сприяння розповсюдження інформації про наукові друковані видання 

Університету серед освітніх закладів України та поза її межами; 

залучення до співпраці широкого кола науковців, сфера зацікавлення яких 

відповідає тематичному напрямку наукових друкованих видань Університету. 

 

3.ФУНКЦІЇ 

Для виконання покладених завдань відділ здійснює такі функції: 

3.1. формування видавничої політики з метою забезпечення Університету 

науковою, методичною та іншою літературою; 

3.2.контроль за своєчасною і якісною підготовкоюрукописів до видання,за 

науковим і літературним змістом видань, якістю їх художнього і технічного 

оформлення;  

3.3корегування і редагування рукописів наукових друкованих видань 

Університету; 
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3.4.організація роботи з авторами рукописів (допомога у визначенні композиції 

видання (розміщення частин, розділів; підготовлення апарату книги: передмови, 

бібліографічних довідок, іменних та предметних покажчиків, коментарів тощо), 

погодження доповнень, скорочень); 

3.5. організація роботи з рецензентами, позаштатними працівниками, що 

залучаються до виконання редакційно-видавничих робіт на платній основі; 

3.6.розробка планів редакційно-підготовчих робіт, графіків редакційних і 

виробничих процесів видання,формування тематичних планів випуску наукової 

літератури, визначення тем видань, добір авторів, упорядників, рецензентів тощо; 

3.7.робота з рекламування і реалізації продукції, що випускається. 

3.8. підтримка ділових зв’язків із вченою радою Університету, дирекціями та 

науково-дослідною частиною Університету з питань видавничої діяльності. 

3.9. підготовка річного (за навчальний рік) звіту щодо результатів діяльності 

редакційно-видавничого відділу та плану роботи на наступний рік. 

 

4.КЕРІВНИЦТВО 

4.1. Керівництво відділом здійснює науковий редактор. Призначення та 

звільнення наукового редактора здійснюється наказом ректора.  

4.2. До складу відділу входять науковий редактор, коректор, секретар-

друкарка. 

4.3.  У своїй діяльності відділ керується законами України «Про видавничу 

справу», «Про обов’язковий примірник документів» № 927-VIII від 25.12.15, «Про 

інформацію», № 2658-ХІІ від 02.10.92, «Про авторське право і суміжні права» № 

3793-ХII від 23.12.93, «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» 

(601-15), «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (2782-12), 

«Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів» (540/97-ВР), законодавством про працю, наказами та розпорядженнями 

ректора Університету, уповноваженого представника керівництва з якості, 

проректорів за напрямами діяльності, Статутом університету, цим Положенням, 

документацією системи менеджменту якості ДонНУЕТ, іншими нормативними 

документами. 

4.4. Керівник відділу (науковий редактор) здійснює управлінську діяльність на 

підставі стратегії та плану розвитку Університету. 

4.5. Керівник відділу (науковий редактор)є працівником з нормованим 

робочим днем. 

4.6. Керівник відділу (науковий редактор)несе персональну відповідальність за 

результати його діяльності. 

4.7. Управління відділом здійснюється згідно зі службовою підпорядкованістю, 

положеннями посадових інструкцій співробітників шляхом визначення дій, що 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/601-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2782-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/540/97-%D0%B2%D1%80
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спрямовані на забезпечення результативності та ефективності функціонування 

відділу. 

4.8. Ряд функцій, що відповідають напрямам діяльності відділу, може бути 

об’єднаний та виконуватися однією посадовою особою. 

4.9. Керівник відділу (науковий редактор) в межах наданих йому повноважень: 

4.9.1. координує розробку та забезпечує реалізацію стратегії розвитку 

Університету, яка пов’язана з редакційно-видавничою діяльністю; 

4.9.2. керує організацією діяльності відділу; 

4.9.3. відповідає за результати діяльності відділу перед вченою радою 

Університету; 

4.9.4. пропонує ректору Університету кандидатури щодо прийому на роботу 

та звільнення з роботи співробітників відділу; 

4.9.5. визначає або узгоджує функціональні обов’язки працівників відділу та 

бере участь у формуванні відповідних посадових інструкцій; 

4.9.6. виконує письмові та усні розпорядження та доручення першого 

проректора та ректора Університету; 

4.9.7. здійснює контроль за якістю роботи працівників; 

4.9.8. представляє першому проректору Університету звіт щодо виконаних 

робіт в межах своєї компетенції (щомісячно та щорічно).; 

4.9.9. забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку. 

 

5.ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

5.1. Керівник відділу (науковий редактор)несе повну відповідальність за 

виконання усіх задач і функцій, передбачених цим Положенням. 

5.2. Відповідальність співробітників визначається чинним законодавством, 

правилами внутрішнього розпорядку Університету таїх посадовими інструкціями. 

Відповідальність кожного працівника за виконання вимог Настанови з якості 

індивідуальна, в залежності від обовʼязків, покладених на нього завдань та функцій 

в системі менеджменту якості. 

5.3. Керівник відділу (науковий редактор) має право: 

5.3.1.інформувати керівника про стан та виявлені недоліки в межах своєї 

компетенції; 

5.3.2.у межах своєї компетенції вносити пропозиції щодо удосконалення 

роботи, пов’язаної зі службовими обов’язками. 

5.3.3. не приймати документацію, що оформлена неналежним чином і має 

недостовірні відомості. 

5.3.4. знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його 

роботи  та надавати пояснення щодо змісту цих документів. 

5.3.5. брати участь у Конференції  трудового колективу Університету. 

5.3.6. вимагати від структурних підрозділів та служб Університету вживання 

заходів, а також створення соціально-побутових умов, які б забезпечували 
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колективу відділу успішне виконання його функцій, отримувати необхідну для 

роботи в межах повноважень, інформацію. 

5.4. Керівник відділу (науковий редактор) несе відповідальність за: 

5.4.1. невиконання або неналежне виконання посадових обовʼязків, що 

передбачені посадовою інструкцією. 

5.4.2. порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з 

охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії. 

5.4.3. завдану Університету матеріальну шкоду. 

5.4.4. правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності на посаді 

наукового редактора. 

 

6. СТРУКТУРА ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

6.1. Відділ відноситься до підрозділів загального підпорядкування.  

6.2. Структура, кількісний та якісний склад Відділу, штатний розпис 

визначаються з урахуванням завдань та функцій, передбаченим цим Положенням, їх 

обсягу, а також інших чинників. 

6.3. До складу відділу входять науковий редактор, коректор, секретар-

друкарка. 

 

7. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

 

7.1 Відділ взаємодіє з  навчально-науковими інститутами та структурними 

підрозділами Університету з питань редакційно-видавничої діяльності. 

 

Таблиця – Взаємодія з іншими структурними підрозділами ДонНУЕТ 

 

Назва 

підрозділу 

Отримання інформації, документації 

тощо 

Надання інформації, документації 

тощо 

Канцелярія та 

архів 

Поточна документація (накази, роз- 

порядження, листи, телефонограми 

тощо) 

Інформація по запиту 

ННІ 

Плани та звіти щодо науково-

методичних видань 

Інформація відповідальних секретарів 

секцій про надходження статей до 

наукових видань 

Плани проведення заходів 

Інформаційні повідомлення 

Інформація щодо змін в оформленні 

науково-методичних видань 

 

Кафедри  Інформація по запиту Інформація по запиту 

Штаб цивільної 

оборони 

Нормативні акти, листи, рекомендації Інформація по запиту 

Відділ охорони 

праці 

Нормативні акти, листи, рекомендації Журнал інструктажу з охорони праці 
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Юридичний 

відділ 

Нормативні акти, листи, рекомендації  Інформація по запиту 

Відділ 

міжнародного 

співро-

бітництва 

Інформаційні повідомлення  щодо 

можливостей участі викладачів у 

міжнародних наукових конференціях, 

грантах тощо. 

Інформація по запиту 

Відділ зв’язків  

з громадськістю 

Плани заходів, 

інформація по запиту 

Звіти про проведені заходи 

Відділ наукової 

роботи 

Інформація по запиту Інформаційні повідомлення  

Інформація для сайту університету 

щодо графіку випуску науково-

навчальних видань 

 

7.2. Керівниквідділу (науковий редактор) за дорученням першого проректора 

Університету співпрацює зі сторонніми організаціями щодо редакційно-видавничої 

діяльності відділу. 

7.3. Погодження та затвердження документів, які розробляються керівником 

відділу (науковим редактором), здійснюється у відповідності до Інструкції з 

діловодстваДонНУЕТ. 

 

8. ПРОЦЕСИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ,  

ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ПІДРОЗДІЛІ 

 

8.1. Для реалізації завдань та функцій у відділі здійснюються основні та 

забезпечувальні процеси, які сприяють ефективному функціонуванню СМЯ 

ДонНУЕТ. 

8.2. Відділ бере участьу формуванні програми розвитку відділу. 

8.3. Відділ бере участь у наступних процесах менеджменту та забезпечувальних 

процесах: управління персоналом, діловодство, міжнародна діяльність, забезпечення 

безпеки, інформатизація, моніторинг, вимірювання та аналіз процесів, внутрішні 

аудити, корегувальні та запобіжні дії, управління невідповідною продукцією, 

поліпшення процесів. 

 

9. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

9.1. Результативність роботи відділу визначається на рівні всього підрозділу та 

його структурних підрозділів. 

9.2. Кількісну оцінку результативності розраховують як відсоток виконання 

планових завдань, покладених на відділ. 

9.3. Показники для розрахунку результативності процесів визначаються при 

плануванні діяльності відділу на початку кожного навчального року та в межах 

Стратегії розвитку Університету, Програм та планів розвитку. 
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9.4. Оцінку результативності процесів виконує керівник відділу разом з 

провідним фахівцем з менеджменту якості. Результати надаються у відділ 

інноваційних освітніх технологій до 01 липня кожного року.  
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Додаток  

Опис дій в межах процесів СМЯ 

 

1. Процес «Формування програми розвитку відділу» включає організацію 

включення наукових видань Університету до Переліку наукових фахових видань 

України у відповідних галузях. 

2. Процес «Робота з персоналом» включає комплекс робіт з підвищення кваліфікації 

працівників відділу. 

Порядок дій співробітників регламентовано відповідними посадовими інструкціями. 

Опис дій в рамках процесу наведено в СТУ ДонНУЕТ «Робота з персоналом». 

3. Опис дій  в рамках процесу «Діловодство» наведено в Інструкції з діловодства 

ДонНУЕТ. Перелік документів, що підлягають управлінню у відділі наведені у 

«Реєстрі документів» – номенклатурі справ відділу. 

4. Процес «Майновий комплекс» пов’язаний з обґрунтуванням пропозицій щодо 

забезпечення обладнанням та технічними засобами, в тому числі комп’ютерами. 

Опис дій в рамках процесу «Майновий комплекс» наведено в СТУ ДонНУЕТ 

«Майновий комплекс». 

5. Опис дій в рамках комунікаційних процесів наведено в СТУ ДонНУЕТ 

«Комунікаційні процеси». 

6. Опис дій в рамках процесів інформатизації наведено в СТУ ДонНУЕТ 

«Інформатизація». 

7. Процес «Внутрішні аудити» в частині, що стосується відділу, пов’язаний з участю 

внутрішніх аудиторів – персоналу відділу в складі аудиторських груп з проведення 

внутрішніх аудитів СМЯ в підрозділах ДонНУЕТ, а також участі у здійсненні 

внутрішнього аудиту своєї діяльності відповідно до програми самоаналізу. 

Опис дій в рамках процесу «Внутрішні аудити» наведено в Документованій 

процедурі «Проведення внутрішніх аудитів». 

8. Управління записами з якості у відділі спрямовано на організацію інформаційних 

процесів, що забезпечують своєчасне і регулярне надання керівництву 

Університету, споживачам і зацікавленим сторонам повної і достовірної інформації, 

необхідної і достатньої для прийняття обґрунтованих рішень. 

Процес «Управління протоколами» виконується згідно з Документованою 

процедурою «Управління записами з якості». 

9. Процес «Управління невідповідністю» виконується згідно з Документованою 

процедурою «Управління невідповідною продукцією». 

10. Процес «Коригувальні та запобіжні дії» виконується відповідно до 

Документованої процедури «Коригувальні та запобіжні дії». 

11. Процес «Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ» стосується відділу в 

частині, яка пов’язана з розробкою, застосуванням та вдосконаленням методів, 

технологій і нормативної бази з моніторингу та вимірювання процесів щодо 

редакційно-видавничої діяльності. 
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Опис дій в рамках процесу «Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ» наведено в 

розділі 8.2.3, 8.2.4 Настанови з якості. 
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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 

№  
Прізвище ім'я по-

батькові 

Підпис ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 

     

     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     
     

     

     
 

  Ф 01.01 – 03 
 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 
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Зміни 

№ 

№ листа (сторінки) 

Підпис особи, 

яка 

внесла зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни 

зміненого заміненого нового анульованого    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Ф 01.01 – 04 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

№  
Прізвище ім'я по-

батькові 

Підпис ознайомленої 

особи 
Дата ревізії Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 


