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ПРО ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ 
 

 

1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Відділ маркетингу (далі - Відділ) є структурним підрозділом 

Центру маркетингу та реклами (далі - ЦМтаР). 

1.2. У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством 

України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу осві-

ту», Статутом Одеської національної академії харчових технологій (далі 

Академія), Правилами внутрішнього розпорядку Академії та даним Поло-

женням. 

 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 

 

2.1. Основним завданням Відділу є розміщення та оновлення інфор-

мації про основну діяльність Академії на офіційних web-сайтах мережі Інте-

рнет; 

2.2. У відповідності до головного завдання Відділ виконує наступні 

функції: 

– бере безпосередню участь у розміщенні та оновленні інформації про 

основну діяльність Академії на офіційних web-сайтах структурних підрозді-

лів ОНАХТ 

– розробляє основні вимоги щодо структури web-сайтів структурних 

підрозділів ОНАХТ; 
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– слідкує за правдивістю, актуальністю та частотою оновлення інфор-

мації та своєчасним оновленням інформації на офіційних web-сайтах струк-

турних підрозділів ОНАХТ;  

– надає керівництву пропозиції щодо поліпшення стану оновлення 

інформації web-сайтів основних структурних підрозділів ОНАХТ. 

 

3. ПРАВА  

 

Відділу надається право: 

– визначати перспективні напрямки (стратегії) розвитку маркетингу. 

– вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення діяль-

ності Академії з питань, пов'язаних з роботою Відділу. 

– визначати форми та засоби контролю за оновленням інформації на 

офіційних web-сайтах мережі Інтернет загалом та структурних підрозділів 

ОНАХТ;  

– надавати керівництву результати моніторингу web-сайтів структур-

них підрозділів ОНАХТ; 

– отримувати від кафедр Академії необхідні матеріали, залучати їх 

працівників до роботи за діяльністю відділу. 
 

4. СТРУКТУРА  І  КЕРІВНИЦТВО  
 

4.1. Структура Відділу визначається відповідно до Положення про 

ЦМтаР, цього Положення та головних завдань Відділу та затверджується ре-

ктором Академії.  

4.2. Начальник Відділу призначається ректором Академії за по-

годженням директора ЦМтаР. 

4.3. Згідно із Посадовою інструкцією Начальник Відділу виконує такі 

завданя: 

– відповідає за роботу Відділу; 

– організує виконання завдань і обов'язків, покладених на Відділ; 

– визначає функціональні обов'язки працівників і контролює їх вико-

нання; 

– здійснює контроль за якістю і своєчасністю оформлення поточної 

документації; 

– забезпечує дотримання охорони праці в межах Відділу; 

– проводить періодичний інструктаж з ТБ і ПБ з працівниками Відді-

лу; 

– своєчасно надає директору ЦМтаР необхідну інформацію про робо-

ту Відділу; 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ  І  ЗВ'ЯЗКИ 

 

 Для виконання завдань та функцій і реалізації прав, передбачених дійс-

ним положенням, відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами 

ОНАХТ. 
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6. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

У Відділі дотримаються: 

- безпечних умов трудового процесу згідно з чинним законодавством, 

міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими до-

кументами з охорони праці, безпеки життєдіяльності;  

- законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, ін-

структивних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Мі-

ністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, ви-

конання заходів з охорони праці колективного договору (угоди), приписів ор-

ганів державного нагляду за охороною праці, пропозицій первинної профспі-

лкової організації ОНАХТ. 

Не дозволяється проведення роботи за наявності шкідливих та небезпе-

чних умов для здоров'я працівників відділу;  

 

7. ЛІКВІДАЦІЯ  ТА  РЕОРГАНІЗАЦІЯ  

 

7.1. Ліквідація та реорганізація Відділу здійснюється за рішенням 

Вченої ради ОНАХТ, яке введено в дію наказом ректора. 

 

 

Начальник  

відділу маркетингу       І.С. Чернега 

 

 

Погоджено: 

 

Директор  

Центру маркетингу та реклами     Н.Р. Кордзая 

 

 

Начальник юридичного відділу     В.Л. Михайлова 


