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Положення про наукову школу  

«Актуальні питання деліктології в умовах євроінтеграції»  

кафедри публічного і приватного права  

Науково-дослідного гуманітарного інституту  

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Наукова школа «Актуальні питання деліктології в умовах 

євроінтеграції» кафедри публічного і приватного права Науково-

дослідного гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського – це творчий науковий колектив 

дослідників різної кваліфікації та вікових груп (докторів, кандидатів 

наук, докторів філософії, викладачів, наукових співробітників, 

докторантів, аспірантів, студентів), які працюють у структурних 

підрозділах університету та в інших вищих навчальних закладах та 

практичних підрозділах України в одному напрямі досліджень і 

проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 

1.2. Колектив наукової школи формується під керівництвом професора 

кафедри публічного і приватного права доктора юридичних наук, 

професора Пєткова Сергія Валерійовича, відповідно до історичних 

традицій університету, спрямованих на формування поколінь 

професійної, наукової та культурної еліти. 

1.3. Основними ознаками наукової школи є: 

- Наявність та подальший розвиток сучасного перспективного напряму в 

науці; 

- Спільність основного кола завдані, які розв’язуються в школі, для всіх її 

представників; 

- Спільність принципів і методології наукових досліджень у розв’язанні 

поставлених завдань. 



1.4. Статус наукової школи надає Вчена рада університету за поданням 

кафедри публічного і приватного права 

 

2. Завдання наукової школи 

 

2.1. Завданням наукової школи є формування потужного наукового 

потенціалу з докторів і кандидатів наук (докторів філософії), які 

проваджують фундаментальні та прикладні наукові дослідження, 

здійснюють науково-технічні (експериментальні) розробки, надають 

наукові послуги за напрямом діяльності школи і оприлюднюють 

результати такої діяльності у провідних наукових фахових вітчизняних 

та іноземних виданнях, які індексуються наукометричними базами 

даних, в першу чергу – Scopus і Web of Science. 

2.2. Представники наукової школи мають відповідати таким критеріям: 

- активна дослідницька діяльність (виконання фундаментальних та 

прикладних досліджень); 

- участь у міжнародних та вітчизняних конкурсах на отримання грантів, 

премій, стипендій для видатних вчених та найталановитіших молодих 

вчених; 

- виконання договірних науково-дослідних робіт на замовлення фізичних 

та юридичних осіб; 

- активна інноваційна та винахідницька діяльність (публікації, патенти, 

ліцензії, презентації здобутків наукової школи на міжнародних та 

вітчизняних виставках, ярмарках тощо); 

- постійний розвиток наукової школи (захисти кандидатських та 

докторських дисертацій, виступи на наукових конференціях, семінарах, 

симпозіумах) та залучення до дослідницької діяльності здобувачів вищої 

освіти усіх рівнів; 

- систематична участь у роботі спеціалізованих вчених рад, науково- 

експертних, координаційних рад МОН України та інших органів 

державної влади. Виступати рецензентами, експертами, опонентами на 

захистах дисертацій за науковим напрямом школи; 

- ініціювати розгляд та прийняття нових нормативних актів та 

удосконалення діючих, які регламентують організацію, порядок та 

умови виконання наукових досліджень. 

2.3. Наукова школа ініціюює і сприяє у організації проведення міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних конференцій, симпозіумів, наукових 

семінарів. 

2.4. Основними доробками школи вважаються: 



- результати фундаментальних та прикладних досліджень у визначеному 

науковому напрямі; 

- наукові публікації (монографії, наукові статті, підручники тощо); 

- громадське визнання наукових досягнень представників школи. 

 

3. Права та обов’язки наукової школи 

 

3.1. Наукова школа представляє університет у вітчизняних та міжнародних 

наукових програмах. 

3.2. Наукова школа формує заявки на отримання міжнародних наукових 

грантів. 

3.3. Наукова школа подає пропозиції щодо формування державних науково-

технічних програм та програм наукових досліджень університетського 

рівня. 
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