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1.Загальні положення

1.1. Науково-дослідна лабораторія «Соціальні ініціативи» створена на
базі кафедри фінансів і кредиту факультету економіки і підприємництва
Уманського національного університету садівництва. Діяльність лабораторії
спрямована на розроблення й відстеження результатів реалізації програм і
проектів соціального розвитку держави, надання комплексу різноманітних
консультаційних послуг фізичним та юридичним особам, а також інших
досліджень науково-прикладного характеру.
1.2. Науково-дослідна лабораторія «Соціальні ініціативи» сприяє
формуванню соціально-орієнтованої економіки, за допомогою нових освітніх
технологій адаптує людину до нових умов сьогодення.
1.3. Діяльність лабораторії здійснюється у відповідності до законів
України « Про наукову і науково - технічну діяльність», «Про вищу освіту»,
Статуту УНУС та інших нормативних документів.
1.4. Лабораторія функціонує на площах університету і має відповідне
матеріальне забезпечення. Вона сприяє проведенню наукових семінарів,
наукових конференцій, наукових шкіл, розробляє необхідні для навчального
процесу наукові і методичні матеріали відповідно до актуальних та
перспективних напрямів навчальних та наукових робіт університету.
2. Мета і завдання діяльності лабораторії

2.1.
Метою створення та діяльності лабораторії є поєднання
інтелектуальних, людських, матеріально-технічних та документальних ресурсів
з виконання консультаційних, дослідних робіт в царині соціального
страхування,
забезпечення,
поєднання
в
єдиний
структурований
інформаційний простір з метою отримання результативних показників її
діяльності для подальшого використання, популяризації та комерціалізації
отриманих результатів.
2.2. Основним завданням діяльності лабораторії є проведення наукових
досліджень, постановка і пошук шляхів розв’язання стратегічних проблем в
рамках « Концепції наукової та інноваційної діяльності УНУС», у тому числі:
- дослідження та узагальнення проблем соціального розвитку країни в
ринкових умовах господарювання;
- вивчення впливу економічних та демографічних чинників на розвиток
соціального захисту населення та його основних форм (соціальне страхування,
соціальне забезпечення та соціальна допомога);
- проведення діагностичних досліджень щодо соціального стану
населення та їх впливу на економічний розвиток держави;
- проведення досліджень щодо адаптації зарубіжного досвіду
реформування соціального захисту населення до умов України;
- розроблення соціальних проектів та'програм місцевого, регіонального
та загальнодержавного рівня;

- надання консультаційних послуг фізичним та юридичним особам з
питань соціального захисту населення та нарахування й сплати єдиного
соціального внеску;
- надання консультаційних послуг фізичним та юридичним особам з
питань оподаткування, кредитування, страхування, бюджетного фінансування;
2.3.
Діяльність лабораторії передбачає відстеження закономірностей
розвитку соціального захисту населення в Україні та окремих його видів, аналіз
позитивних і негативних явищ, що виникають у ході розвитку складових,
вирішення задач найближчої перспективи.
Обов'язковим блоком у діяльності лабораторії є:
- пошук шляхів удосконалення методичної роботи;
- аналітичний контроль, моніторингові дослідження рівня життя
населення, його обізнаності із змістом соціальних реформ, своїми правами та
обов’язками у системі соціального захисту населення;
- консультативні послуги в царині оподаткування юридичних і фізичних
осіб, їх взаємовідносин з фінансово-кредитними інститутами.
3. Організація науково-дослідної діяльності

3.1. Загальне керівництво науково-дослідною лабораторію здійснюється
завідувачем, який призначається наказом ректором університету.
Штатний розпис Лабораторії складається завідувачем та подається
ректору на затвердження. До постійного штату лабораторії входять: керівник завідувач лабораторії та старший лаборант.
3.2. Науково-дослідна та методична робота лабораторії здійснюється
відповідно до розробленого плану.
Науково-дослідні роботи виконуються:
а) науковцями та науково-педагогічними працівниками, які володіють
методами аналізу, шляхом нормування власного внеску, за допомогою
спостереження, фіксації результатів
наданих консультаційних послуг з
окремих питань тощо;
б) аспірантами, які працюють над дисертаціями з проблем, що
відповідають тематиці досліджень лабораторії;
в) студентами, у порядку виконання курсових, дипломних робіт і
проектів, а також інших дослідницьких робіт;
г) іншими фахівцями, які володіють методологією та методами
проведення науково-дослідної роботи з проблем, розроблюваних лабораторією.
3.3. Науково-дослідна робота Лабораторії в основному здійснюється на
принципах самофінансування та самозабезпечення, фінансується за рахунок
вітчизняних та зарубіжних грантів, угод на виконання науково - дослідних
робіт, господарських договорів, спонсорських та добровільних внесків,
комерційних замовлень та інших надходжень, які не заборонені чинним
законодавством України.

4. Права та відповідальність.

Лабораторія має право:
у визначених законодавством межах одержувати необхідну інформацію від
бухгалтерії, відділу кадрів та інших відділів і служб університету, яка
стосується організації і виконання НДР та оплати праці, а також вносити свої
пропозиції щодо організації і вдосконалення виконання НДР до будь - яких
служб і посадових осіб університету;
- у встановленому законодавством порядку здійснювати ділові і наукові
контакти з організаціями , фірмами і громадянами інших країн;
- ініціювати укладення угод з вітчизняними та закордонними юридичними
особами різних форм власності та фізичними особами відповідно до чинного
законодавства на виконання науково-дослідних робіт;
залучати до виконання робіт вітчизняних і закордонних спеціалістів на
умовах, що не суперечать законодавству;
ініціювати преміювання працівників Лабораторії за досягнуті наукові
результати.
Працівники Лабораторії відповідають за невиконання обов’язків і
невикористаних прав, передбачених нормативно-правовими актами та цим
положенням.
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