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1. Загальні положення 

1.1 Цим Положенням визначено статус, структуру, основні завдання та 

напрямки діяльності Науково-дослідного інституту соціально-економічного 

розвитку регіону Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного, як структурного підрозділу, створеного на базі 

кафедр (лабораторій) економічного напрямку. 

1.2. Науково-дослідний інститут  соціально-економічного розвитку 

регіону Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного (далі - Інститут) створюється на базі кафедр 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, менеджменту, маркетингу, 

обліку та оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, 

публічного управління, адміністрування та права, бізнес-консалтингу та 

міжнародного туризму, які входять в Інститут як окремі лабораторії. 

1.3. Інститут у своїй діяльності керується Конституцією України, указа-

ми і розпорядженнями Президента України, Законом України "Про наукову і 

науково-технічну діяльність", іншими законами, постановами Верховної Ради 

України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства освіти та науки  України та вимогами 

міжнародного стандарту якості ISO 9001:2015 «Quality management systems – 

Requirements» та Національного стандарту якості ДСТУ ISO 9001:2018. 

1.4. Інститут організує проведення наукових досліджень з питань: 

підвищення економічної ефективності діяльності та конкурентоспроможності 

суб’єктів підприємницької діяльності, вдосконалення механізму земельних 

орендних відносин та обґрунтування ефективних напрямів інвестицій в 

розвиток регіону, ефективних напрямків та моделей інноваційної діяльності, 

покращення рівня життя населення, обліково-аналітичного забезпечення та 

діджиталізації сталого розвитку суб’єктів господарювання, формування 



 

маркетингової стратегії розвитку підприємств в умовах трансформаційних 

ринкових змін, забезпечення ефективної системи менеджменту підприємств 

та вдосконалення механізмів управління виробництвом, розвитку системи 

соціально-орієнтованого управління на основі вивчення зарубіжного досвіду 

та його імплементації  в економіку регіону, визначення проблем та 

ефективних шляхів поширення фінансової інклюзії як основного фактору 

соціально-економічного розвитку регіону, розробка заходів щодо 

інноваційного та інформаційно-консультаційного забезпечення сільських 

територій, вдосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку 

підприємництва в аграрному секторі економіки, приймає участь в розробці та 

реалізації програм соціального та економічного розвитку  регіону.  

1.4. Функціонування Науково-дослідного інституту спрямоване на раці-

ональне та концентроване використання наукового потенціалу університету 

та сприяє адаптації та освоєнню науково-дослідних розробок, що стимулю-

ватимуть регіональний соціально-економічний розвиток, і, зокрема, розвиток  

сільських територій. 

1.5. Інститут діє як структурний підрозділ Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (далі - 

університету) і працює згідно з програмою наукових досліджень, яка 

затверджується Міністерством освіти і науки України. 

1.6. Діяльність науково-дослідного інституту здійснюється відповідно до 

чинного законодавства України, Статуту Університету та цього Положення. 

1.7. Керівництво Інститутом здійсню директор, який призначається нака-

зом ректора Університету. 

1.8. Фінансування Інституту здійснюється за рахунок коштів Універси-

тету, а також коштів, що виділяються за договорами із замовниками на 

проведення науково-дослідних робіт за державним замовленням, а також 



 

коштів від госпрозрахункової тематики та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

1.9. Оплата праці працівників Інституту здійснюється відповідно умов 

колективного договору та чинного законодавства. 

1.10. Інститут є підрозділом Університету, який забезпечує його при-

міщеннями, обладнанням та сприяє функціонуванню. 

1.11. Інституту надається оперативна самостійність у визначенні на-

прямів наукової діяльності в межах затверджених програм і планів наукових 

досліджень та кошторисів доходів і видатків. 

1.12. Перевірка фінансово-господарської діяльності Інституту здійсню-

ється у встановленому чинним законодавством порядку. 

1.13. Реорганізація та ліквідація Інституту здійснюється за рішенням 

Вченої Ради Університету, наказом ректора Університету або Міністерства 

освіти і науки України згідно чинного законодавства. 

1.14. Усі питання діяльності Інституту, які не передбачені цим Положен-

ням, вирішуються Університетом та Міністерством освіти і науки України 

відповідно до чинного законодавства 

2. Мета, предмет діяльності і завдання Інституту 

2.1. Головною метою діяльності Інституту є розробка наукових рекоме-

ндацій щодо соціально-економічного розвитку регіону, проведення єдиної 

державної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань 

економічного та соціального розвитку України. 

2.2. Предметом діяльності Інституту є прикладні дослідження з проблем 

управління підприємствами різних організаційно-правових форм; 

прогнозування, планування і розробки програм соціально-економічного 

розвитку регіону та сільських територій; розробка програм із підвищення 



 

рівня життя та соціального захисту населення тощо. 

2.3. За результатами діяльності Інститут готує і подає Міністерству 

освіти і науки України аналітичні матеріали, проекти програмних документів 

нормативно-правових актів, а також звіти про наукову і науково-дослідну 

роботу. 

2.4. Основними напрямами наукової діяльності Інституту, пов'язаними з 

дослідженнями бізнес-управління у підприємницьких структурах на 

інноваційній основі, маркетингу, менеджменту, економіки, обліку та 

оподаткування, фінансового забезпечення підприємств та сільських 

територій, є: 

- науково-методичне забезпечення соціально-орієнтованого розвитку 

Запорізької області; 

- проведення прикладних досліджень з питань економіки, менеджменту та 

маркетингу, соціально-економічного розвитку сільських територій, 

удосконалення аналізу та обліку результатів діяльності підприємств та 

ефективності використання їх ресурсного потенціалу, інноваційного 

розвитку, інвестицій, спрямованих на підвищення ефективності  виробництва; 

- інноваційне та інформаційно-консультативне забезпечення діяльності 

підприємств, органів місцевого самоврядування, громад; 

- розробка структурної схеми функціонування сільськогосподарського 

виробництва на підставі науково-обґрунтованих механізмів економічного та 

соціального розвитку; 

- удосконалення організаційних форм і методів використання ресурсного 

потенціалу; 

    - розробка наукових основ ефективного використання землі та 

удосконалення земельних відносин в умовах функціонування ринку землі; 



 

- дослідження та розробка заходів з підвищення економічної ефек-

тивності виробництва та реалізації продукції; 

- економічне обґрунтування впровадження сучасних технологій 

виробництва продукції; 

- розробка та обґрунтування маркетингових, інноваційних та 

інвестиційних стратегій та стратегій розвитку сільськогосподарських 

підприємств;  

- здійснення бізнес-планування розвитку  підприємницьких структур; 

- участь у розробці державних та регіональних програм розвитку та 

планів соціально- економічного розвитку  територій; 

  - здійснення заходів по покращенню  наукового та кадрового потенціалу 

університету; 

  - здійснення моніторингу соціально-економічного розвитку  територій; 

- створення та поширення інформаційно-довідкової бази щодо 

організаційно-правових питань функціонування  підприємств, продовольчих 

ринків, соціально-економічного розвитку міських та сільських територій; 

- здійснення авторського нагляду за впровадженням завершених робіт у 

виробництво, відповідно до укладених з підприємствами угодами; 

- розробка методик наукових досліджень та організація їх впровадження. 

3. Організаційна структура Інституту 

 3.1. Загальна структура управління науково-дослідного інституту 

соціально-економічного розвитку регіону представлена на рисунку. 

3.2. До складу Інституту можуть входити інші лабораторії на підставі 

подання Наукової ради та рішення Вченої ради університету. 

3.3. Формування політики наукових досліджень, корегування планів 
роботи, затвердження методики наукових досліджень, розгляд звітів та оцінка 
якості наукових досліджень здійснюється Науковою радою НДІ. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Інститут очолює директор, який призначається ректором 

університету, за поданням проректора з наукової роботи, із числа найбільш 

кваліфікованих і досвідчених вчених даного напрямку. 

3.4.1 Директор Інституту: 

- здійснює загальне керівництво Інститутом; 

- формує політику наукових досліджень, розробляє програму наукових 

досліджень і забезпечує її виконання; 

- розпоряджається матеріально-технічною базою Інституту та коштами у 

межах затвердженого кошторису та повноважень, наданих ректором 

університету; 
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вносить пропозиції ректору  університету щодо кадрового забезпечення 

Інституту; організує матеріально-технічне забезпечення та своєчасне 

виконання наукових досліджень; 

- забезпечує своєчасне підвищення наукового та професійного рівня 

співробітників Інституту; 

- організує та забезпечує впровадження наукових розробок у виробництво; 

- організує проведення науково-практичних семінарів, конференцій та 

виставкових заходів; 

- організує видання результатів наукових досліджень, формування окре-

мих наукових тематичних збірок та монографій. 

4. Функції, що виконуються Інститутом 

4.1. Інститут виконує науково-дослідні роботи в сфері агарної еко-

номіки, менеджменту та маркетингу, бухгалтерського обліку та аудиту, а 

також сільськогосподарського виробництва не за основними напрямками ді-

яльності. 

4.2. Інститут співпрацює з відповідними структурними підрозділами 

Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, 

Міністерства освіти та науки України, Головними управліннями сільського 

господарства і продовольства облдержадміністрацій півдня України, науково-

дослідними установами та організаціями, а також сільгосппідприємствами 

різних організаційно-правових форм та органами місцевого самоврядування. 

4.3. Інститут налагоджує і підтримує наукові та виробничі зв'язки з 

науковими, навчальними та іншими установами і підприємствами України та 

зарубіжних країн. 

4.4. Інститут організує і проводить конференції, семінари, симпо-

зіуми, виставки, конгреси разом з науковими і науково-дослідними устано-

вами, у тому числі й міжнародними, що задіяні у загальній науковій тематиці. 



 

Результати наукових досліджень використовуються у навчальному процесі 

для поглибленого вивчення та засвоєння дисциплін економічного напрямку, 

підготовки конкурентноспроможних фахівців для аграрного сектору 

економіки України. 

4.5. Інститут систематично публікує результати наукових досліджень 

із наукової тематики, формує окремі наукові тематичні збірники та 

монографії, проводить видання та перевидання підручників і учбових програм 

зі спеціальностей, що відповідають напрямку діяльності інституту. 

4.6. Інститут використовує для організації проведення досліджень 

освоєння наукових розробок матеріально-технічну та експериментальну базу, 

дослідні поля наукових лабораторій та відділів, кафедр Університету. 

4.7. Науково-дослідна робота в Інституті виконується: 

- науковими працівниками, допоміжним персоналом, а також працівни-

ками із числа науково-педагогічного персоналу Університету, 

співвиконавцями з інших вузів і організацій у порядку виконання договірних 

робіт; 

- професорсько-викладацьким складом Університету, пошукувачами та 

аспірантами, які працюють над дисертаціями, що відповідають профілю ін- 

ституту; студентами та магістрами під час виконання дипломних та інших 

науково-дослідних робіт. 

4.8. Інститут щорічно на підставі звітів відділів складає звіти про нау-

ково-дослідну діяльність, у встановленому порядку затверджує їх на засіданні 

науково-технічної ради та подає на зберігання до бібліотеки. 

5. Взаємозв’язок Інституту з іншими підрозділами університету 

5.1. Бухгалтерський облік, фінансові операції та контроль витрати кош-

тів, аналіз фінансово-економічної діяльності, матеріально-технічне забезпе-

чення, кадрове і господарське обслуговування Інституту здійснюється бухга-

лтерією, відділом кадрів, господарською частиною університету. 

5.2. З питань залучення професорсько-викладацького складу до науко-

вих досліджень і участі науковців у навчальному процесі, впровадження ре-



 

зультатів досліджень до навчального процесу Інститут взаємодіє з деканатами 

та навчальною частиною університету. 

5.3. Міжнародне науково-технічне співробітництво забезпечується Ін-

ститутом спільно з відділом міжнародних зв’язків. 

6. Права, обов'язки  та  відповідальність Інституту 

6.1. Права Інституту: 
6.1.1. Інститут користується правами, передбаченими Законом України 

"Про наукову і науково-технічну діяльність", Статутом Університету, іншими 

нормативними актами України, що регулюють діяльність наукових орга-

нізацій, а також актами Міністерства освіти і науки України та цим По-

ложенням. 

6.1.2. Інститут самостійно планує і здійснює свою наукову та господар-

ську діяльність, визначає стратегію та напрямки свого розвитку відповідно до 

економічної ситуації, пріоритетів економічної науки, замовлень Міністерства 

освіти і науки України та на підставі договорів, що укладаються зі 

споживачами наукової продукції (робіт, послуг), у тому числі як з 

державними органами і відомствами, так і з іншими організаціями і суб'єкта-

ми господарювання та замовниками з-за кордону, а також тими, що визначені 

за конкурсом. 

6.1.3. Інститут в межах установленого фонду заробітної плати самостій-

но визначає організаційну структуру та фаховий і кваліфікаційний склад 

працівників. Штатний розпис та чисельність працівників Інституту визнача-

ється за погодженням з ректором Університету. 

6.1.4. Оплата праці працівників Інституту провадиться на умовах, які ді-

ють в Університеті згідно чинного законодавства та колективної угоди. 

6.1.5. Інститут може створювати наукові відділення, відділи, сектори, 

групи, тимчасові творчі колективи, освітні установи, а також науково- 

допоміжні і господарські підрозділи, необхідні для наукової і господарської 

діяльності Інституту. 

6.1.6. Інститут має право залучати до роботи в тимчасових творчих коле-



 

ктивах на договірних засадах як власних співробітників, так і сторонніх фахі-

вців і спеціалістів, які мають необхідну кваліфікацію в порядку, встановле-

ному діючим законодавством. 

6.1.7. Інститут має право укладати за погодженням з ректором Універси-

тету, згідно із чинним законодавством України, угоди зі споживачами науко-

вої продукції, включаючи замовників з-за кордону, здійснювати зовнішньо-

економічну діяльність, розвивати міжнародне, ділове науково-технічне спів-

робітництво, обмін науковим досвідом та кадрами у галузі економічних до-

сліджень. 

6.1.8. Інститут здійснює видавничу, іншу господарську діяльність, яка не 

суперечить установчим документам, не заборонена чинним законодавством 

України і сприяє вирішенню завдань Інституту. 

6.1.9. За погодженням з ректором Університету Інститут може створю-

вати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи і за-

тверджувати Положення про них. 

6.2. Обов'язки Інституту: 
6.2.1. Інститут при здійсненні своєї діяльності повинен дотримуватися 

вимог чинного законодавства, Статуту Університету та даного Положення. 

6.2.2. Визначати стратегію і напрямки наукових досліджень у відповід-

ності до державних пріоритетів розвитку економіки та економічної науки. 

Доведені у встановленому порядку замовлення і доручення Міністерства 

освіти і науки України є обов'язковими до виконання у першочерговому 

порядку. 

6.2.3. Інститут щорічно розробляє та подає на затвердження Міністерст-

ву освіти і науки України річний план науково-дослідної роботи та звіти про 

проведену роботу, а також в установленому порядку погоджує тематику 

наукових досліджень та розробок за напрямами своєї діяльності. 

6.3. Інститут через відповідні служби Університету: 
6.3.1. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт 

основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння та введення в дію придба-

ного обладнання; 



6.3.2. 3dficnroe oreparl4Bny 4ixmsicu IqoAo ruarepiarbHo-rexHi.{Horo sa-

6esue.reHna nnpo6HkrrlTBa;

6.3.3. BiluosilHo Ao AepxaBHLIX 3aMoBneHb ra yKJraAeHLrx AoroBopis ga6es-

Ileqye npoBeAeHnr 4ocni4xteHb ra rrocrarraHHrr Hayrcoeoi npo4ynqii i HaAaHnr rro-

cnyf;

6.3.4. Creoproe na-rrexni yMoBLr AJr.f, BrrcoKorrpoAyKrnnHoi npaqi, sa6esneuye

AoAepx(aHHt 3aKoHoAaBcrBa rlpo upaqro, npaBun ra HopM oxopoHtr upaqi, rexHixlr

6esuerra, coqiaruHoro crpaxyBaHHs;

6.3.5. Posszsae coqialrno-no6yrony 6azy incruryry;

6.3.6. forye rporIo3I,IIIii utolo BAocKoH€LIreHHr opranisaqii:apo6irHoi unarz

upaqinuzr<in s Merolo rIockIJIeHHrr ix vrarepianrnoi sarliraerenocri rK B p$ynbra-

rax oco6ucroi upaqi, rar i n garanrnnx ui4cyMKax po6orn IHcruryry, :a6e:neuye

eKoHoMHe i paqioHarbHe Bl/tKopvrcralaus $o"ay orrJrarv upaqi, cBoerracHi pospa-

xyuKr{ : npaqinn vKaMn Incrzryry

6.3.7. BurcoHye HopMLI i elltraorn qoAo oxopoHLr HaBKoJrr{ruuboro upkrpoA-

Horo cepeAoBtrrqa, sa6eslerreHHrr erororiqHoi 6esuercn;

6.3.8. 3a6esue.rye 3axklcr AeplraBHoi ra r<ouepqifinoi raeunuqi, inrenerry-

alrnoi BJlacHocri, pexzvy ceKperHocri, s6epexeuHrr rexHonoriqsoi i dqensifinoi

iHSopvraqii.

,{uperrop H,{ coqiaJrbHo'eKonouiqnoro

po3Br4rKy periony, A.€.H., npoSecop

sp,_o z2o2Lp.
TersHa fiBOPCbKA

Y3fOffiEHO:
nponi4nufi ropzcroHcynbr

/?. pd 2oz/_p Knpvno 3II{EHKO


	1. Загальні положення
	2. Мета, предмет діяльності і завдання Інституту
	3. Організаційна структура Інституту
	4. Функції, що виконуються Інститутом
	5. Взаємозв’язок Інституту з іншими підрозділами університету
	6.1. Права Інституту:
	6.2. Обов'язки Інституту:
	6.3. Інститут через відповідні служби Університету:

