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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 колегіальним органом управління науковою і науково-технічною 

діяльністю Університету, який виконує консультативно-дорадчі функції. 

Рекомендації та висновки НТР є основою для прийняття рішень ректором та 

проректором з видання наказів і розпоряджень в Університеті. 

1.2 У своїй діяльності НТР керується законодавством України, наказами 

Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, цим Положенням. 

1.3  Науково-технічна рада Університету формується з висококваліфікованих 

науковців Університету і затверджується наказом ректора терміном на п’ять років. 

 

2 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ 

 

2.1 Визначення стратегії розвитку Університету та перспективних напрямів 

наукової і науково-технічної діяльності. 

2.2 Затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок, планів наукової діяльності Університету. 

2.3 Проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів 

науково-дослідних робіт. 

2.4 Аналіз підсумків наукової та науково-технічної діяльності Університету за 

рік, затвердження поточних (щорічних) звітів з наукової діяльності Університету 

2.5  Конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок, що 

виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету. 

2.6  Вирішення питань удосконалення та розвитку структури Університету. 

2.7 Затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому 

(освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових 

керівників (консультантів). 

2.8 Затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, 

докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових 

працівників. 

2.9  Атестація наукових робіт стипендіатів Кабінету Міністрів України. 

2.10 Аналіз і координація діяльності редколегій наукових видань 

Університету: журналу «Вісник ДонНУЕТ», збірників «Інтелект. Особистість. 

Цивілізація.», «Торгівля і ринок України», «Обладнання та технології харчових 

виробництв».  

2.11 Формування річного плану видання монографій та подання пропозицій на 

затвердження Вченою радою щодо фінансування або відшкодування витрат на 
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видання монографій за рахунок коштів Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

2.12 Висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та 

інших видів відзнак, у тому числі міжнародних. 

2.13 Погодження переліку професій і посад Університету, на яких може 

застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці. 

 

3 СТРУКТУРА 

3.1 До складу науково-технічної ради входять: 

- голова НТР; 

- члени експертних комісій НТР з представників наукових підрозділів 

Університету, які працюють за пріоритетними напрямами науки і техніки. 

 

4 ПОРЯДОК РОБОТИ  

 

4.1 Засідання науково-технічної ради проводяться головою не менше ніж один 

раз на два місяці. 

4.2 План роботи НТР складається на навчальний рік і затверджується на 

засіданні НТР. 

4.3 Підготовка до розгляду НТР питань з організації та оцінки результатів 

науково-дослідної діяльності за галузями наук здійснюється відповідними 

експертними комісіями. 

4.4 Рішення НТР приймаються за наявності кворуму на засіданні (більше 

половини членів НТР від складу згідно із наказом) у результаті відкритого 

голосування простою більшістю голосів. 

4.5 Рішення НТР оформлюються у вигляді витягів з протоколів її засідань. 

 


