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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 1.1. Навчально-дослідницька лабораторія кафедри економіки 

підприємств (в подальшому – навчально-дослідницька лабораторія) є 
структурним навчальним підрозділом університету без права юридичної 
особи, який створюється для організації та проведення навчальних занять, під 
час яких студент пiд керівництвом викладача особисто проводить 
експерименти чи дослiди з метою практичного пiдтвердження окремих 
теоретичних положень навчальних дисциплiн, закріплених за кафедрою, 
набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, 
обладнанням, обчислювальною технiкою, методикою експериментальних 
дослiджень у конкретнiй предметнiй галузi.  

1.2. Навчально-дослідницька лабораторія створюється, реорганізовується 
та ліквідовується за наказами ректора університету на підставі подання 
завідувача кафедри.  

1.3. У своїй діяльності навчально-дослідницька лабораторія керується 
Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-
технічну діяльність", Постановою КМУ "Про затвердження Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 
у закладах вищої освіти (наукових установах)", іншими законодавчими та 
нормативними актами України, Статутом університету, наказами та 
розпорядженнями ректора, положенням про кафедру економіки підприємств 
та даним положенням.  

1.4. Положення про навчально-дослідницьку лабораторію розглядається 
науково-методичною радою та затверджується ректором університету. Зміни 
до положення вносяться у такому ж порядку. 

1.5. Навчально-дослідницька лабораторія кафедри економіки 
підприємств Миколаївського національного аграрного університету є 
підрозділом цієї кафедри, який забезпечує проведення лабораторно-
практичних занять із дисциплін відповідно з вимогами освітньо-професійних 
програм. 

1.6. Навчально-дослідницька лабораторія підпорядковується завідувачу 
кафедри, до складу якої вона входить. 

1.7. Лабораторія не має юридичного статуту та створюється на 
громадських засадах. 
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2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 

 2.1.  Навчально-дослідницька лабораторія створена з метою якісної 
підготовки докторів філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 
науки» спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти. 

2.2. Основними завданнями навчально-дослідницької лабораторії є: 
- забезпечення докторів філософії у галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти робочими місцями, 
укомплектованими сучасним обладнанням, методичною та довідковою 
літературою задля здобуття ними теоретичних знань, умінь, навичок та інших 
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання 
комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 
діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а 
також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення; 

- проведення практично-лабораторних занять з дисциплін на високому 
науковому, методичному і технічному рівні відповідно до чинних навчально-
дослідницьких і робочих програм, методичних рекомендацій; 

- проведення онлайн конференцій та вебінарів; 
- технологічне та методичне забезпечення дистанційного навчання; 
- сприяння підвищенню якості підготовки фахівців з менеджменту та 

економіки завдяки реалізації практичної і творчої складових змісту навчання; 
- систематичне оновлення та удосконалення навчально-дослідницько-

лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп'ютеризації та 
інформатизації навчально-дослідницького процесу;  

- створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог 
чинного законодавства;  

- збереження матеріальних цінностей лабораторії;  
- інші завдання відповідно до завдань і мети кафедри.  
2.3. Лабораторія забезпечує: 
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- поширення використання інформаційних систем у навчально-
дослідницькій та науковій діяльності докторів філософії у галузі знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» та галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

- підвищення кваліфікації співробітників кафедри економіки 
підприємств; 

- консалтинг в освітньо-науковій галузі і сфері підготовки наукових 
кадрів та фахівців для вітчизняних та зарубіжних наукових установ та 
підприємств; 

- розробка і впровадження новітніх технологій організації, управління та 
моніторингу наукової та освітньої діяльності; 

- умови для реалізації учасниками освітнього процесу академічної 
свободи та дотримання принципів доброчесності.  

2.4. Основними функціями навчально-дослідницької лабораторії є: 
- виконання наукових досліджень по тематичних планах кафедри 

економіки підприємств, затверджених у встановленому порядку; 
- розробка і створення електронних підручників, навчально-

дослідницьких фільмів, навчально-дослідницьких та розвиваючих ігор та 
інших продуктів, спрямованих на підвищення якості навчально-
дослідницького процесу; 

- аналітичний контроль, моніторингові обстеження рівня знань докторів 
філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 
«Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
спеціальності 073 «Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти. 
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3. СТРУКТУРА ТА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
3.1. Структура та штатний розклад навчально-дослідницької лабораторії 

розглядаються та затверджуються наказом ректора за поданням завідувача 
кафедри.  

3.2. Безпосереднє керівництво роботою навчально-дослідницької 
лабораторії здійснюється завідувачем лабораторії, порядок призначення та 
основні обов’язки якого визначено Посадовими інструкціями завідуючого 
навчально-дослідницької лабораторії кафедри економіки підприємств.  

3.3. Лаборант несе перед завідувачем лабораторії відповідальність за 
належне зберігання обладнання, навчально-дослідницько-наочних посібників, 
методичних рекомендацій, матеріалів тощо. Основні обов’язки лаборанта 
визначено Посадовими інструкціями лаборанта навчально-дослідницької 
лабораторії кафедри економіки підприємств. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
4.1. Зміст науково-дослідної роботи лабораторії відповідає проблематиці 

навчально-дослідницької лабораторії. 
4.2. Проблематика навчально-дослідницької лабораторії визначається 

тематикою наукових досліджень кафедри економіки підприємств. 
4.3.Науково-дослідні роботи виконуються: 
- працівниками кафедри економіки підприємств; 
- ученими, запрошеними ззовні; 
- докторами філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти; 

- студентами в порядку виконання наукових дослідницьких робіт під 
керівництвом НПП кафедри економіки підприємств; 

- іншими кадрами, що мають інтерес і здібності до проведення науково-
дослідної роботи з проблем, розроблюваних лабораторією. 
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5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ, НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ 
ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ 

5.1. Навчально-дослідницька лабораторія є складовою частиною кафедри 
економіки підприємств. Місцезнаходження Лабораторії: Україна, 54020, м. 
Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе 3-а, Миколаївський національний аграрний 
університет, кафедра економіки підприємств, навчально-дослідницька 
лабораторія, корпус №5, кімната 108. 

5.2. Приміщення лабораторії має природне та штучне освітлення, тепле і 
сухе. Колір, фарбування стін, обладнання, інструментів підібрані відповідно 
до вимог ергономіки, з використанням сигнальних кольорів і законів безпеки. 

5.3. Комплектація лабораторії обладнанням здійснена відповідно до 
завдань її діяльності: навчально-дослідницькими та наочними посібниками, 
технічними засобами навчання, обладнанням загального призначення, 
куточком з охорони праці. 

5.4. Робоче місце викладача обладнане столом та аудиторною дошкою, 
пристосуваннями для використання технічних засобів навчання тощо. 

5.5. Лабораторне приміщення обладнане секційною шафою для 
збереження навчально-методичної літератури, наукових видань та ін. 

5.6. Навчально-дослідницьке та методичне забезпечення навчально-
дослідницької лабораторії включає: 

- навчально-методичні комплекси та силабуси курсів для докторів 
філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 
«Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
спеціальності 073 «Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти; 

- методичні рекомендації для практичних занять та самостійної 
(індивідуальної) роботи аспірантів, конспекти лекцій, навчальні посібники та 
ін. для докторів філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти; 

- довідникову і нормативну літературу по проблематиці навчально-
дослідницької лабораторії; 
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- монографії ті інші наукові праці по проблематиці навчально-
дослідницької лабораторії;  

- бюлетені, програмні документи, брошури, дидактичні матеріали по 
проблематиці навчально-дослідницької лабораторії; 

- оперативна інформація (запрошення на конференції, круглі столи, 
симпозіуми, семінари та стажування) по проблематиці навчально-
дослідницької лабораторії; 

- інші навчально-дослідницькі та методичні матеріали (стенди, карти 
тощо). 
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6. ДІЯЛЬНІСТЬ, ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ЗВІТНІСТЬ 
 6.1. Діяльність навчально-дослідницької лабораторії здійснюється 

відповідно до розкладу занять, затвердженого на відповідний семестр 
навчального року у встановленому порядку. 

6.2. Протягом семестру працівники навчально-дослідницької лабораторії 
надають оперативну інформацію про свою діяльність завідувачу кафедри.  

6.3. В кінці календарного року завідувач кафедри надає аналітичну 
довідку-звіт декану факультету про виконану роботу та пропозиції на 
наступний період. 

6.4. Документація навчально-дослідницької лабораторії повинна 
включати: 

- положення про навчально-дослідницьку лабораторію кафедри 
економіки підприємств; 

- посадові інструкції завідувача та лаборанта; 
- звіти про роботу навчально-дослідницької лабораторії; 
- технічний паспорт; 
- інвентаризаційний опис; 
- нормативно-правові документи; 
- інструкція з охорони праці для працівників, зайнятих на роботах із 

персональними комп’ютерами, навчально-дослідницької лабораторії; 
- інструкції з заходів безпеки, вивішені у кабінеті. 
6.5. Облік та списання морально та фізично застарілого обладнання, 

навчально-дослідницьких та наочних посібників, нормативно-довідкової 
літератури проводяться відповідно до чинного законодавства України. 

6.6. Лабораторії надається в межах затверджених для неї планових витрат 
та інших засобів оперативна самостійність у комплектуванні та придбанні 
устаткування й науково-методичної літератури; усі бухгалтерські операції та 
бухгалтерський облік здійснюються через бухгалтерію Миколаївського 
національного аграрного університету. 
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7. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ 
ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ ТА СТОРОННІМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
7.1. Порядок співробітництва з іншими підрозділами Миколаївського 

національного аграрного університету та сторонніми організаціями 
визначається Статутом МНАУ, контролюється завідуючим лабораторії та 
завідуючим кафедри. 
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8. ФІНАНСУВАННЯ 
8.1. Лабораторія створюється на громадських засадах без окремого 

фінансування на умовах самозабезпечення. При створенні умов фінансування 
за рахунок бюджетних, позабюджетних або грантових коштів бюджет 
навчально-дослідницької лабораторії визначається кошторисом, що подається 
завідуючим лабораторії, погоджується з завідувачем кафедрою економіки 
підприємств і переглядається у відповідності з тематичними планами НДР та 
умовами угод та договорів на засадах бюджетного та позабюджетного 
фінансування. 

8.2. Залучення додаткових засобів здійснюється через засоби від платних 
послуг, засоби спонсорів, громадських організацій, підприємств та інші 
надходження, не заборонені чинним законодавством.   
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