
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою Національного 
університету «Чернігівська 
політехніка» 
 31 серпня 2020 р. протокол № 6 
 
Введено в дію наказом ректора 
від 31 серпня 2020 р. № 26 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про навчально-тренінговий центр управління економікою та 

бізнесом кафедри економіки, обліку і оподаткування 
Національного університету «Чернігівська політехніка» 

 

 
(зі змінами, внесеними згідно із рішенням 
Вченої ради від 31.10.2022, протокол №7, 
та наказом ректора №810/ВС від 
31.10.2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігів – 2020



 2 

1 Загальні положення 

1.1 Навчально-тренінговий центр є структурним підрозділом 
Національного університету «Чернігівська політехніка» (далі – Університет) та 
входить до його складу.  
 Повна назва українською мовою – Навчально-тренінговий центр 
управління економікою та бізнесом (далі – НТЦ). 
 Повна назва англійською мовою – Education and Training Centre of 
Economic and Business Management. 

Скорочена назва або абревіатура навчально-тренінгового центру – НТЦ. 
1.2 Головна мета діяльності НТЦ – практична реалізація наукового, 

фахового та інтелектуального потенціалу викладачів і студентів ННІ економіки  
Університету та розвитку їх компетенцій щодо вирішення соціально-
економічних проблем бізнес-середовища, створення умов для їх активного 
професійного та особистісного зростання. 

1.3 У своїй діяльності НТЦ керується чинним законодавством України, 
загальнодержавною та внутрішньоуніверситетською нормативною базою, 
даним Положенням, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб. 

1.4 НТЦ у своїй діяльності співпрацює зі студентським самоврядуванням 
та іншими громадськими організаціями. 
 

2 Основні завдання і функції НТЦ 
2.1 Основними завданнями НТЦ є: 
1) надання можливості набуття студентами ННІ економіки Університету 

навичок практичної діяльності за фахом шляхом їх залучення до розв’язання 
практичних економічних та управлінських проблем бізнесу, соціально-
економічних досліджень та сприяння проходженню ними виробничої та 
переддипломної практик; 

2) підбір, підвищення кваліфікації кадрів відповідно до побажань 
замовника, специфіки робочих місць підприємств, установ, організацій; 

3) проведення довгострокових і короткострокових курсів, підвищення 
кваліфікації, тренінгів, семінарів, симпозіумів, «круглих столів», конференцій, 
літніх шкіл для студентів, фахівців підприємств і установ, співробітників 
Університету з питань організації та управління бізнесом, у тому числі 
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту; 

4) виконання робіт за науковими програмами, планами, темами, 
господарськими договорами, надання наукових та науково-технічних послуг на 
замовлення підприємств, установ та фізичних осіб; 

5) проведення консультацій з наукових досліджень, їх організації та 
наукового обслуговування тощо; 

6) отримання конкурентоспроможних на вітчизняному та світовому 
ринках наукових і науково-прикладних результатів в галузі економіки та 
споріднених галузях; 

7) виконання науково-дослідних робіт на замовлення фізичних та 
юридичних осіб, організацій та підприємств різних форм власності; 
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8) надання особам, які навчаються у НТЦ, здобувачам вищої освіти 
Університету та всім бажаючим консультативних та додаткових освітніх послуг 
на сучасному рівні понад обсяги, встановлені навчальними планами; 

9) надання консультацій суб’єктам господарювання та фізичним особам 
щодо організаційних аспектів початку та ведення підприємницької діяльності, 
управління бізнесом, організації системи бухгалтерського обліку, 
бюджетування податків і зборів.  

2.2 Відповідно до основних завдань функціями НТЦ є: 
а) навчально-тренувальна – підвищення фахових компетенцій 

викладачів, здобувачів вищої освіти Університету та всіх бажаючих осіб; 
б) науково-дослідницька – розкриття науково-дослідного потенціалу 

викладачів і здобувачів вищої освіти Університету; 
в) адаптаційна – адаптація до першого робочого місця студентів старших 

курсів Університету, розвиток ініціативності та формування почуття групи та 
команди, розвиток, зближення науково-дослідної та науково-педагогічної 
діяльності з практичними потребами бізнес-середовища, впровадження 
результатів наукових розробок викладачів і здобувачів вищої освіти 
Університету у бізнес-середовищі. 

 
3 Матеріально-технічне та фінансове забезпечення НТЦ 

3.1 HТЦ розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі 
Університету, має право y встановленому порядку використовувати 
матеріально-технічну базу та обладнання ННІ економіки та інших структурних 
підрозділів Університету. 

3.2 Фінансування діяльності НТЦ здійснюється за рахунок коштів 
спеціального фонду Університету, в тому числі: 

− отриманих від юридичних і фізичних осіб за надання платних 
послуг; 
− спонсорської допомоги від організацій, підприємств, громадян, 

грантових програм; 
− інших джерел, які не заборонені законом. 

3.3 Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються 
відповідними підрозділами Університету. 

 
4 Управління та кадрове забезпечення НTЦ 

4.1 Керівництво НТЦ здійснює директор, виконання обов’язків якого 
покладені на завідувача кафедри економіки, обліку і оподаткування 
Університету.  

4.2 Директор НТЦ здійснює загальне керівництво роботами, заходами, 
проєктами, відповідає за організацію та діяльність НТЦ, визначає методичне, 
матеріально-технічне та кадрове забезпечення роботи центру, здійснює 
контроль за організацією та наданням послуг.  

4.3 Директор НТЦ безпосередньо підпорядкований першому проректору 
Університету. 
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4.4 До роботи в НТЦ залучаються штатні працівники Університету на 
умовах погодинної оплати. Інші особи залучаються шляхом укладання 
цивільно-правових договорів. 

 
5 Організація діяльності 

5.1 Діяльність НТЦ базується на затверджених планах роботи. 
5.2 Про свою роботу НТЦ звітує у встановленому для підрозділів 

порядку. 
 

6 Прикінцеві положення 
6.1 НТЦ створюється наказом ректора Університету за рішенням Вченої 

ради Університету. 
6.2 Положення набирає чинності з дня його затвердження наказом 

ректора Університету. 
 
( у тексті Положення у всіх відмінках слова «кафедра бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту» замінені на «кафедра економіки, обліку і 
оподаткування» згідно із рішенням Вченої ради від 31.10.2022, протокол №7, та 
наказу ректора № 810/ВС від 31.10.2022) 
 


