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РІШЕННЯ ВЧЕН<
«Цільові показники розвитку наукового потенціалу університету»

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора проф. Ганущак-Єфіменко JI.M. 
пропозиції щодо планування та виконання цільових показників розвитку 
наукового потенціалу університету протягом 2020-2025рр. взяти до відома.

З метою планування та виконання цільових показників розвитку 
наукового потенціалу університету протягом 2020-2025рр.

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. З огляду наявного потенціалу для проведення наукових 

досліджень та можливостей створення інноваційної продукції і послугг 
важливим є посилення діяльності за такими напрямами:

підвищення комерціалізації наукових розробок та забезпечення 
трансферу технологій;

розширення провадження міжнародної грантової діяльності; 
підвищення рівня публікаційної активності НПП у міжнародних 

виданнях, що входять до наукометричної бази даних БД Scopus або БД WoS;
розвиток сучасної лабораторної інфраструктури університету для 

науково-технічної діяльності, насамперед на основі співпраці з бізнес- 
структурами, Кластером легкої промисловості тощо.

2. Деканам факультетів, директорам інститутів та завідувачам 
кафедр:

2.1. На вчених радах розглянути цільові показники розвитку наукового 
потенціалу факультетів/інститутів протягом 2020-2025 p.p., сформувати 
самоаналіз за ключовими показниками та визначити шляхи їх виконання.

2.2. Посилити роботу кафедр з пошуку грантової підтримки та 
щорічного укладання нових договорів за госпдоговірною та держбюджетною 
тематикою, укладання ліцензійних договорів та трансферу технологій, 
формування державного замовлення.

2.3. Завідувачам кафедр зосередити увагу на пошуку іноземних 
партнерів для проведення спільних досліджень з залученням фінансування.

2.4. Завідувачам кафедр зосередити увагу на оновленні та належній 
підготовці матеріально-технічної бази навчально-наукових лабораторій 
(ННЛ) шляхом покупки обладнання за кошти наукових проектів та залучення 
спонсорської допомоги.



2.5. З метою підвищення публікаційної активності НПП щорічно 
публікувати одноосібно або у співавторстві з представниками промисловості 
та бізнесу не менше однієї статті в межах наукової тематики кафедри у 
виданні, що індексується у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of 
Science.

Термін виконання -  постійно
3. Контроль за виконанням рішення ректорату покласти на проректора з 

наукової та інноваційної діяльності, деканів та директорів інститутів.

,и  Н. В. Первая


