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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення регламентує діяльність Науково-дослідного сектору 
(далі -  НДС) як структурного підрозділу Львівської національної академії 
мистецтв (далі -  Академія), що безпосередньо підпорядковується проректору 
з наукової роботи, підзвітний та підконтрольний ректору Академії.

1.2. НДС у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556 із змінами та 
доповненнями, «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 
р. № 848 із змінами та доповненнями, «Положенням про організацію наукової, 
науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів 
акредитації», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 
422 від 01.06.2006 р., Статутом Академії, цим Положенням, та іншими 
нормативно-правовими актами України у галузі освіти і науки, правилами 
внутрішнього трудового розпорядку Академії, розпорядженнями та наказами 
ректора.

1.3. НДС працює відповідно до вимог цього положення за затвердженим 
Вченою радою Академії Тематичним планом науково-дослідних робіт, який 
формується відповідно до положень стратегії розвитку Академії, потреб 
навчального процесу, а також з метою розвитку мистецької освіти України, 
креативних індустрій. Тематичний план науково-дослідних робіт проходить 
публічне обговорення. Діяльність НДС охоплює повний цикл науково- 
дослідних робіт, починаючи від планування наукової роботи, виконання 
досліджень, і завершуючи впровадженням результатів.

1.4. Результати діяльності НДС є об’єктами власності Академії, якщо 
інше не передбачено законом або договорами.

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НДС

2.1. Основною метою діяльності НДС є реалізація статутних завдань 
Академії як дослідного національного навчального закладу в частині науково- 
дослідної діяльності, здобуття нових наукових знань та проведення наукових 
досліджень у сферах образотворчого, декоративного і прикладного мистецтва, 
дизайну, менеджменту соціокультурної діяльності, історії та теорії мистецької 
освіти, її сучасного стану в Україні, дослідження технологічних, 
організаційних, інформаційних, інших аспектів та процесів художньої 
творчості.

2.2. Основними завданнями НДС є:



- виконання фундаментальних та прикладних досліджень в межах 
Тематичного плану науково-дослідних робіт, затвердженого Вченою радою 
Академії на початку календарного року;

- систематичний моніторинг та аналіз наукової роботи в Академії;
- підготовка монографій, підручників та навчальних посібників за 

результатами науково-дослідної роботи з урахуванням сучасних досягнень 
науки;

- аналіз стану забезпечення та всебічне сприяння навчального процесу 
Академії новітніми науковими розробками у сфері мистецької освіти, 
мистецтва, дизайну, культурології, менеджменту соціокультурної діяльності;

- здійснення від імені Академії фандрейзингу, інших видів матеріального 
та фінансового забезпечення наукової, науково-дослідної діяльності Академії;

- участь у грантових конкурсах та реалізація грантових проектів у сфері 
науки, культури, освіти, мистецтва, дизайну;

- налагодження співпраці з науково-дослідними установами, закладами 
вищої освіти, а також іншими організаціями для розв’язання складних 
наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок 
у освітній процес;

- проведення науково-дослідної роботи, виконання якої забезпечують 
викладачі, співробітники, аспіранти та студенти Академії, у тому числі 
в рамках діючих наукових тем, або на умовах господарських договорів;

2.3. Відповідно до завдань НДС виконує наступні функції:
- складає на поточний календарний рік Тематичний план науково- 

дослідних робіт;
- організовує виконання наукових досліджень та розробок;
- формує річну звітність щодо виконання Тематичного плану науково- 

дослідних робіт;
- співпрацює з відділом міжнародних зв’язків у питанні інформування 

наукових та науково-педагогічний працівників Академії щодо можливості 
участі у міжнародних науково-дослідних проектах та грантах;

- сприяє залученню студентів до науково-дослідної роботи;
- подає проект кошторису з обґрунтуванням видатків НДС для укладення 

договорів із замовниками науково-дослідних робіт на погодження проректору 
з наукової роботи, головному бухгалтеру Академії з подальшим
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затвердженням ректором;
- співпрацює з відділом видавництва та інформації щодо інформаційного 

обслуговування і маркетингової підтримки наукових досліджень, які виконані 
в Академії;

- здійснює моніторинг актуального стану наукових досліджень в 
Академії, формує пропозиції із вдосконалення наукових досліджень та 
інновацій;

- розробляє стратегію розвитку НДС та бере участь у формуванні 
загальної стратегії розвитку Академії;

- здійснює інформаційний супровід захисту інтелектуальної власності 
виконаних науково-дослідних робіт;

- бере участь у формуванні бази даних бібліотеки Академії та інших 
нормативних документів, які необхідні для проведення наукових досліджень 
та розробок.

3. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ НДС

3.1. НДС очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється 
з неї наказом ректора згідно з чинним законодавством. Начальником НДС має 
бути особа, яка має науковий ступінь та приймається на роботу на конкурсній 
основі за контрактом.

3.2. Штат НДС комплектується фахівцями, які відповідають 
кваліфікаційним вимогам до відповідних посад. У разі виконання програм та 
проектів фундаментальних і прикладних досліджень до роботи в НДС можуть 
залучатись наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти і аспіранти, 
студенти та допоміжний персонал Академії та інші особи.

3.3. Посадові обов’язки, функції та права начальника НДС і штатних 
працівників визначаються посадовими інструкціями.

3.4. Начальник НДС здійснює оперативне керівництво діяльністю 
сектору та підпорядковується проректору з наукової роботи.

3.5. Начальник НДС несе відповідальність за якісне та своєчасне 
виконання основних завдань підрозділу, науковий рівень, якість, вчасність 
виконання науково-дослідних робіт та фінансові результати.

3.6. Про виконану підрозділом роботу начальник НДС щорічно звітує
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перед ректором та Вченою радою Академії.
3.7. НДС може створювати інноваційні структури різних типів (наукові та 

технологічні парки тощо), що проводять наукові дослідження діяльність яких 
не заборонена законом.

4. ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НДС

4.1. Фінансування науково-дослідної роботи НДС здійснюється з 
дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, 
публічності та прозорості у прийнятті рішень за рахунок:

- коштів державного бюджету;
- коштів на виконання науково-дослідних робіт за господарськими 

договорами;
- вітчизняних та міжнародних грантів;
- інших джерел не заборонених законодавством.

5. ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НДС

5.1. НДС розробляє проект Тематичного плану науково-дослідних робіт, 
виносить його на публічне обговорення. Після врахування пропозицій, проект 
погоджується проректором з наукової роботи та виноситься на затвердження 
Вченої ради в грудні. Рішення вченої ради вводиться в дію наказом ректора 
Академії.

5.2. Зміни до Тематичного плану науково-дослідних робіт вносяться за 
погодженням Вченою радою Академії;

5.3. Науково-дослідні роботи в НДС виконуються:
- штатними працівниками НДС;
- спеціально створеними робочими групами з числа науково- 

педагогічного та допоміжного персоналу Академії для виконання 
дослідницьких проектів;

- іншими працівниками Академії;
- як виняток, до робочих груп з виконання дослідницького проекту 

можуть залучатися фахівці інших організацій.
5.4. Робочі групи створюються для:
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- виконання дослідницьких проектів, які ініційовані працівниками 
Академії та входять до Тематичного плану науково-дослідних робіт;

- реалізація дослідницьких проектів у рамках національних та 
міжнародних грантових програм;

- виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами.
5.5. Керівниками дослідницьких проектів повинні бути штатні 

працівники Академії, які мають наукові ступені або вчені/почесні звання. 
Керівника дослідницького проекту призначає ректор Академії за поданням 
начальника НДС. Керівник планує роботу над дослідницьким проектом 
поквартально і подає на затвердження план роботи керівнику НДС.

5.6. Керівник дослідницького проекту планує роботу кожного члена 
робочоіП групи, члени робочої групи звітують про обсяг виконаних робіт 
перед керівником.

5.7. При завершенні роботи над кожним етапом досліджень керівник 
дослідницького проекту представляє свій звіт про зроблену роботу керівнику 
НДС.

5.8. За результатами календарного року начальник НДС готує 
заключний □ звіт, який заслуховується на січневому засіданні Вченої ради 
Академії та якому надається відповідний □ висновок по суті представленого 
звіту. При позитивному висновку звіт з теми оформляється в установленому 
порядку і за погодженням проректора з наукової роботи і затверджується 
ректором Академії. Щорічний звіт подається на розгляд не пізніше 15 січня 
кожного року.

5.9. За завершеними дослідницькими проектами начальник НДС подає в 
установленому порядку наукові звіти, що затверджуються ректором та 
проректором з науковоіО роботи Академії.

5.10. Порядок та організація виконання науково-дослідних робіт НДС 
визначається положенням про порядок виконання науково-дослідних робіт 
НДС в Академії.

6. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ НДС

6.1. Оцінка якості виконуваної роботи здійснюється шляхом 
встановлення:
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- дотримання нормативних і законодавчих актів щодо наукової діяльності 
та цього Положення;

- вчасного виконання завдань, передбачених цим Положенням;
- чіткого, своєчасного та ефективного виконання посадових обов’язків 

працівниками НДС;
- результативністю науково-дослідної роботи, а саме:
- дотримання термінів виконання науково-дослідних робіт;
- кількість виконаних договорів;
- фінансово-економічною вигодою від виконання науко-дослідної роботи;
- кількістю наукових, науково-педагогічних працівників та здобувачів 

освіти Академії залучених, до здійснення науково-дослідної роботи, проектах, 
грантах тощо;

- кількістю наукових досліджень, розробок та новацій з реалізованим 
практичним значенням;

- кількістю зареєстрованих об’єктів інтелектуальної власності;
- кількістю підготованих монографій, статей, підручників та навчальних 

посібників по тематиці науково-дослідних робіт;
- кількістю опублікованих матеріалів.

Проректор з наукової роботи Р. Яців

Юрисконсульт
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