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4) Коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», місцезнаходження:  04053, м. Київ, Площа Львівська, 14;  

5) Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», місцезнаходження:  50096, Дніпропетровська, обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Ватутіна, 37-А;  

6) Сімферопольський коледж Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

місцезнаходження:  95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 

Кеукеметська, 2;  

7) Роменський коледж Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

місцезнаходження: 42009, Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, 20. 

Відокремлені структурні підрозділи (філії) Університету діють на підставі 

Положення про відокремлений структурний підрозділ (філію) Університету, яке 

затверджується Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора 

Університету.  

Коледжі, як відокремлені структурні підрозділи (філії) Університету 

провадять освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти за ступенями 

вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнями), визначеними законодавством 

України, проводять прикладні наукові дослідження та/або творчу мистецьку 

діяльність. Коледжі також мають право відповідно до ліцензії (ліцензій) 

забезпечувати здобуття профільної середньої, професійної (професійно-

технічної) та/або фахової передвищої освіти. 

У відокремлених структурних підрозділах (філіях) Університету у порядку, 

встановленому законодавством України та Положенням про відокремлений 

структурний підрозділ (філію) Університету, створюються органи управління 

відокремленим структурним підрозділом (філією) Університету, органи 

громадського самоврядування відокремлених структурних підрозділів (філій) 

Університету, органи студентського самоврядування відокремлених 

структурних підрозділів (філій) Університету.». 

1.2. Пункт 1.7. Статуту викласти у наступній редакції:  

«1.7. Основними напрямками діяльності Університету є: 

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності для здобуття 

особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями за 

державним замовленням і договірними зобов’язаннями та сприяння  

працевлаштуванню випускників; 

2) провадження на високому рівні освітньої діяльності для здобуття 

особами профільної середньої, професійної (професійно-технічної) та/або 

фахової передвищої освіти, що може здійснюватися коледжами, як 

відокремленими структурними підрозділами (філіями) Університету;  

3) провадження військової освіти, яка передбачає засвоєння освітньої 

програми з військової підготовки з метою набуття комплексу професійних 

компетентностей, формування та розвитку індивідуальних здібностей особи і 
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поглибленого оволодіння військовою спеціалізацією та здобувається одночасно з 

вищою освітою; 

4) провадження освіти дорослих, як складової освіти впродовж життя 

(післядипломної освіти, професійного навчання працівників, курсів 

перепідготовки та/або підвищення кваліфікації, безперервного професійного 

розвитку, будь-яких інших складників, що передбачені законодавством та 

запропоновані Університетом), спрямованої на реалізацію права кожної 

повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних 

потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки; 

5) проведення наукових досліджень з використанням отриманих 

результатів в освітньому процесі, господарській та державно-регулятивній 

практиці; 

6) добір, підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації; 

7) підготовка вступників та профорієнтаційна робота з ними, інформування 

вступників і студентів про ситуацію та тенденції на ринку праці; 

8) підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, просвітницька та 

фахова консультаційна діяльність; 

9) фінансово-господарська, виробничо-комерційна, видавнича, культурно-

мистецька, спортивно-оздоровча діяльність; 

10) міжнародна діяльність щодо виконання спільних із зарубіжними 

партнерами освітніх, наукових та інших програм і проектів, насамперед у 

євроінтеграційному напрямі; 

11) формування особистості засобами патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього та наукового 

процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 

відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах.» 

1.3. Пункти 2.2-2.3 Статуту викласти у наступній редакції: 

«2.2. Міністерство освіти і науки України: 

1) затверджує Статут Університету та за поданням Конференції трудового 

колективу Університету вносить до нього зміни шляхом викладення його в новій 

редакції; 

2) укладає в місячний строк контракт з ректором Університету, обраним за 

конкурсом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»; 

3) за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування 

Університету достроково розриває контракт із ректором Університету з підстав, 

визначених законодавством про працю, чи за порушення статуту Університету 

та умов контракту; 

4) затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у 

випадках та порядку, визначених законодавством; 

5) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету; 

6) здійснює контроль за дотриманням цього Статуту; 

7) здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
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інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального 

походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками; 

8) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України і цим 

Статутом. 

2.3. Міністерство освіти і науки України не має права втручатися в діяльність 

Університету, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених 

законом та установчими документами.» 

1.4. Доповнити розділ 2 Статуту пунктами 2.4-2.5 у наступній редакції: 

«2.4. Міністерство освіти і науки України може делегувати окремі свої 

повноваження ректору або іншому органу управління та /або Наглядовій раді 

Університету. 

2.5. Міністерство освіти і науки України зобов’язано: 

1) забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази 

Університету на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та 

ліцензійних умов; 

2) у разі реорганізації чи ліквідації Університету забезпечити здобувачам 

освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти; 

3) забезпечити відповідно до законодавства створення в Університеті 

безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для 

осіб з особливими освітніми потребами.» 

1.5. Пункт 3.2 Статуту викласти у наступній редакції: 

«3.2. Університет, як національний заклад вищої освіти, має право: 

1) отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах 

передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової і науково-

технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення в обсязі 

не менш як 10 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на його 

утримання; 

2) отримувати на пріоритетних засадах фінансування для придбання 

наукового і навчального обладнання, комп’ютерних програм тощо за рахунок 

державного бюджету; 

3) використовувати у своєму найменуванні слово «національний»; 

4) визначати норми часу навчальної та іншої роботи педагогічних і 

науково-педагогічних працівників; 

5) здійснювати перерозподіл: 

- нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-

педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням 

результатів наукової діяльності працівників; 

- державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань в 

обсязі не більш як 5 відсотків загального обсягу державного замовлення 

національного закладу вищої освіти з обов’язковим інформуванням Міністерства 

освіти і науки України; 

- ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями у межах відповідної 

галузі знань; 
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6) здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за власними 

експериментальними освітніми програмами та навчальними планами; 

7) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 

8) розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах 

ліцензованої спеціальності; 

9) обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що 

передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти; 

10) самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми 

навчальних дисциплін; 

11) самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього 

процесу; 

12) приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів 

акредитованими спеціалізованими вченими радами; 

13) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які 

відповідно до законодавства України успішно пройшли процедуру атестації 

після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти; 

14) приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі 

встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних закладах вищої освіти 

ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань 

доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового 

чи науково-педагогічного працівника; 

15) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства 

України; 

16) запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, наукових та 

інноваційних досягнень учасників освітнього процесу; 

17) приймати на роботу науково-педагогічних, наукових, педагогічних 

працівників, працівників з числа адміністративно-господарського персоналу, 

допоміжно-технічного персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу; 

18) обмінюватись досвідом навчальної, методичної та виховної роботи з 

іншими закладами освіти України та іноземних держав; 

19) організовувати міжнародні конференції, симпозіуми, конгреси тощо; 

20) формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та 

технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах 

поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та 

держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів; 

21) розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-

виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях; 

22) формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до 

законодавства. При зменшенні чисельності осіб, які навчаються за кожною 

освітньою програмою, у межах 20 відсотків чисельності, визначеної на початок 

навчання за цією програмою, штатна чисельність науково-педагогічних 

працівників не скорочується; 

23) запроваджувати власну символіку та атрибутику; 
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24) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері 

вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-

правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над 

проектами; 

25) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 

законодавства України та цього Статуту; 

26) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання 

платних послуг; 

27) встановлювати власні форми матеріального та морального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

28) відкривати поточні та депозитні рахунки в банківських установах; 

29) користуватися кредитами банків, залучати на договірних умовах кошти 

інших юридичних та фізичних осіб, нерезидентів тощо; 

30) здійснювати придбання необхідних матеріальних ресурсів у 

підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, а також у 

фізичних осіб; 

31) надавати та отримувати благодійну допомогу; 

32) утворювати, реорганізовувати та ліквідувати свої структурні 

підрозділи; 

33) утворювати заклади загальної середньої освіти за погодженням з 

органами місцевого самоврядування; 

34) виступати засновником чи співзасновником закладів професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої освіти, коледжів; 

35) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, 

навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну 

базу; 

36) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з 

закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами, в 

тому числі іноземними; 

37) брати участь у роботі міжнародних організацій; 

38) самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, експортні та 

імпортні операції відповідно до вимог законодавства України; 

39) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.» 

1.6. Доповнити розділ 3 Статуту пунктами 3.4-3.5 у наступній редакції: 

«3.4. Університет для здійснення статутної діяльності може на договірних 

засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, 

освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із 

учасників якого зберігає статус юридичної особи. 

  3.5. Університет, його посадові та уповноважені особи при вчиненні 

правочинів та інших юридичних дій мають право використовувати факсимільне 

відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або 

іншого копіювання, електронні підписи або інші аналоги власноручного підпису 

у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, 

або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного 

аналога їхніх власноручних підписів.» 
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1.7. Пункт 4.10 Статуту викласти у наступній редакції: 

«4.10. Навчання в Університеті здійснюється за такими формами здобуття 

освіти: 

1) очна (денна, вечірня); 

2) заочна (дистанційна). 

Форми навчання можуть поєднуватися. 

Університет має право запроваджувати мережеву, індивідуальну та дуальну 

форми здобуття освіти, що визначається внутрішніми нормативно-правовими 

актами.» 

1.8. Пункт 4.12 Статуту викласти у наступній редакції: 

«4.12. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності 

Університет має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох 

дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при 

цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною 

мовою. За бажанням здобувачів вищої освіти Університет створює можливість 

для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як 

окремої дисципліни.» 

1.9. Пункт 4.14 Статуту викласти у наступній редакції: 

«4.14. Забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості) в Університеті здійснюється за 

реалізації таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників Університету та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному веб-сайті Університету, на інформаційних 

стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

Університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів.» 

1.10. Пункт 5.8.4 Статуту викласти у наступній редакції: 

«5.8.4. Науково-експертна рада Університету сприяє у виконанні завдань 

менеджменту наукової діяльності, покращенні якості науково-дослідної роботи 

та концентрації зусиль науково-педагогічних кадрів на розробленні 
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найважливіших фундаментальних та прикладних економічних проблем, 

проведенні конкурсів на виконання наукових робіт за рахунок власних, 

корпоративних, галузевих, регіональних та загальнодержавних джерел 

фінансування, наукової експертизи, результатів наукових досліджень 

працівників Університету (моніторинг діяльності науково-дослідних інститутів, 

фахових наукових видань, тем дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора 

філософії та доктора наук, видання наукових монографій), а також для 

цілеспрямованого підвищення та підтримання на сучасному світовому рівні 

наукової кваліфікації та компетентності науково-педагогічних працівників.» 

1.11. Пункт 5.14.6 Статуту викласти у наступній редакції: 

«5.14.6. Університет здійснює заходи із запобігання академічному плагіату 

– оприлюдненню (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, 

отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворенню опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) 

інших авторів без зазначення авторства.» 

1.12. Пункт 7.7 Статуту викласти у наступній редакції: 

«7.7. На посади науково-педагогічних та педагогічних працівників 

приймаються особи, фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати 

науково-педагогічну діяльність та які мають кваліфікацію, що відповідає 

встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), 

кваліфікаційним вимогам до відповідних посад науково-педагогічних 

працівників. Додаткові вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-

педагогічних працівників, встановлюються відповідно до законодавства України 

посадовими інструкціями науково-педагогічних працівників, затвердженими 

ректором Університету.» 

1.13. Пункт 7.8.1 Статуту викласти у наступній редакції: 

«7.8.1. Декан факультету, директор навчально-наукового інституту 

обираються строком на п’ять років за конкурсом таємним голосуванням вченою 

радою факультету,  вченою радою навчально-наукового інституту з урахуванням 

пропозицій органу громадського самоврядування факультету, органу 

громадського самоврядування навчально-наукового інституту. Декан 

факультету, директор навчально-наукового інституту не можуть перебувати на 

своїх посадах більш як два строки.  

Ректор Університету призначає декана факультету, директора навчально-

наукового інституту строком на п’ять років та укладає з ним відповідний 

контракт. Ректор Університету має право обґрунтовано відмовити у призначенні 

на посаду та укладенні контракту. Вчена рада факультету, вчена рада навчально-

наукового інституту Університету має право двома третинами голосів від свого 

складу підтвердити попереднє рішення, після чого ректор Університету 

зобов’язаний протягом 10 робочих днів призначити відповідну особу на посаду 

та укласти з нею відповідний контракт. 

Директор відокремленого структурного підрозділу (філії) обирається 

строком на п’ять років за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою 

Університету з урахуванням пропозицій органу громадського самоврядування  

відокремленого структурного підрозділу (філії). Директор відокремленого 
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структурного підрозділу (філії) не може перебувати на своїй посаді більш як два 

строки.» 

1.14. Пункт 7.13.1 Статуту викласти у наступній редакції: 

«7.13.1. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники 

Університету мають право: 

1) на академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний 

вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; 

2) на розроблення та впровадження авторських навчальних програм, 

проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

3) на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; 

4) на захист професійної честі та гідності; 

5) брати участь в управлінні Університетом, у тому числі обирати та бути 

обраним до Конференції трудового колективу, Вченої ради Університету, вченої 

ради навчально-наукового інституту, вченої ради факультету чи структурного 

підрозділу; 

6) обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість 

освітнього процесу; 

7) на забезпечення відповідних умов праці, підвищення свого 

професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених 

законодавством, нормативними актами Університету, умовами індивідуального 

контракту (трудового договору) та Колективного договору; 

8) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, 

послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів 

Університету; 

9) на захист права інтелектуальної власності; 

10) на відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

11) на справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

12) на захист професійної честі та гідності; 

13) на індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) 

діяльність за межами Університету; 

14) на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на 

п’ять років; 

15) одержувати житло, у тому числі службове, в установленому 

законодавством порядку; 

16) отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво 

(реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку; 

17) на участь у громадському самоврядуванні Університету; 

18) на участь у роботі колегіальних органів управління Університету; 

19) брати участь в об’єднаннях громадян; 

20) на творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 

10 років із зарахуванням до стажу роботи; 

21) на подовжену оплачувану відпустку; 
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22) на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством 

України порядку.» 

1.15. Пункт 7.14.1 Статуту викласти у наступній редакції: 

«7.14.1. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники 

Університету зобов’язані: 

1) виконувати стандарти освітньої та наукової діяльності в Університеті, 

забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному 

рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, 

провадити наукову діяльність; 

2) виконувати освітню програму для досягнення здобувачами вищої 

освіти передбачених нею результатів навчання; 

3) підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 

кваліфікацію; 

4) дотримуватися педагогічної етики; 

5) поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

6) дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, 

які навчаються в Університеті, прищеплювати їм любов до України, виховувати 

їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних 

символів України; 

7) дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності 

академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої 

освіти; 

8) розвивати в осіб, які навчаються в Університеті, самостійність, 

ініціативу, творчі здатності; 

9) сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок 

здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

10) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

11) формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

12) виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

13) формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

14) захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких 

форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди 

здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на 

території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим 

шкідливим звичкам; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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15) дотримуватися вимог  нормативно-правових актів, Статуту 

Університету, Етичного кодексу Університету, Колективного договору, інших 

внутрішніх нормативно-правових актів Університету, посадових інструкцій.» 

1.16. Пункт 7.19.1 Статуту викласти у наступній редакції: 

«7.19.1. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на: 

1) вибір форми навчання під час вступу до Університету та під час 

навчання у ньому; 

2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

3) якісні освітні послуги; 

4) справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

5) свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

наукової і науково-технічної діяльності тощо; 

6) повагу людської гідності; 

7) забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; 

8) трудову діяльність у позанавчальний час; 

9) збереження місця навчання на період проходження військової служби 

за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період; 

10) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним 

місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені 

законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням; 

11) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 

навчальною, науковою та спортивною базами Університету; 

12) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних 

форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 

життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми 

потребами); 

13) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 

оздоровчою базами Університету; 

14) забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк 

навчання у порядку, встановленому законодавством; 

15) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для 

публікації; 

16) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідницької, 

спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за 

кордоном, у встановленому законодавством порядку; 

17) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, організації 

дозвілля, побуту, оздоровлення; 

18) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; 

19) участь у громадських об’єднаннях; 

20) участь у діяльності органів громадського самоврядування 

Університету, навчально-наукових інститутів, факультетів, відділень, Вченої 



12 

 

ради Університету, вченої ради навчально-наукового інституту, вченої ради 

факультету, органів студентського самоврядування; 

21) вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 

освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 

25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня 

вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право 

вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої 

освіти, за погодженням з деканом факультету / директором навчально-наукового 

інституту / директором відокремленого структурного підрозділу Університету; 

22) навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 

декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти 

за кожним ступенем за кошти державного бюджету; 

23) навчання впродовж життя, академічну мобільність, у тому числі 

міжнародну; 

24) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 

законодавством; 

25) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на 

денній формі навчання у закладах вищої освіти, аспірантурі, докторантурі, за 

умови добровільної сплати страхових внесків; 

26) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих 

прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, 

встановленому Міністерством освіти і науки України; 

27) участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

28) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-

дослідницькій і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; 

29) захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, 

будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 

пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; 

30) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 

закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих 

функцій згідно із законодавством; 

31) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних 

тижнів на навчальний рік; 

32) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої 

освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

33) оскарження дій органів управління закладу вищої освіти та їх 

посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

34) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 

інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за 

наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я; 

35) інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств 

населення.» 

1.17. Пункт 7.19.4 Статуту викласти у наступній редакції: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
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«7.19.4. Розміри стипендіального фонду Університету, академічних та 

соціальних стипендій і порядок їх призначення визначаються відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів. 

Студенти Університету з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також студенти Університету, які в період навчання 

у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване право на 

отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної 

стипендії. Академічні стипендії призначаються особам, які досягли значних 

успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими 

Кабінетом Міністрів України. Частка студентів, які мають право на отримання 

академічних стипендій, встановлюється Вченою радою Університету у межах 

визначеного Кабінетом Міністрів України загального відсотка студентів, які 

мають право на отримання академічних стипендій, та стипендіального фонду. 

Студентам Університету, які мають право на отримання соціальної стипендії і 

набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид 

стипендії за їхнім вибором.» 

1.18. Пункт 7.20.1 Статуту викласти у наступній редакції: 

«7.20.1. Особи, які навчаються в Університеті (студенти, аспіранти, 

докторанти), зобов’язані: 

1) дотримуватися вимог законодавства України, цього Статуту, Правил 

внутрішнього розпорядку Університету та Правил внутрішнього розпорядку в 

студентських гуртожитках Університету, а також умов договору про надання 

освітніх послуг; 

2) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

3) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

4) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями; 

5) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального 

навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та 

досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання.» 

1.19. Пункти 8.1-8.2 Статуту викласти у наступній редакції: 

«8.1. Діяльність Університету провадиться на принципах: 

1) автономії та самоврядування; 

2) розмежування повноважень та відповідальності Міністерства освіти і 

науки України, органів управління вищою освітою, органів управління 

Університетом та його структурних підрозділів; 

3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; 

4) незалежності від політичних партій, громадських та релігійних 

організацій. 

8.2. Управління діяльністю Університету здійснює виконавчий орган 

(ректорат), що очолюється ректором. Безпосереднє управління діяльністю 
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Університету здійснює ректор, який несе відповідальність за освітню, фінансово-

господарську та іншу діяльність Університету.  

Виконавчий орган (ректорат) Університету здійснює свої повноваження 

відповідно до Положення про виконавчий орган (ректорат) Університету, у 

якому також визначається його персональний склад, і наказу по Університету 

про розподіл функціональних обов’язків між ректором та членами виконавчого 

органу (ректорату) Університету.» 

1.20. Пункт 8.4 Статуту викласти у наступній редакції: 

«8.4. Ректор Університету в межах наданих йому повноважень: 

1) організовує діяльність Університету; 

2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, 

затверджує його структуру і штатний розпис; 

3) видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма 

учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету 

доручення; 

4) видає довіреності від імені Університету для підтвердження 

повноважень представників Університету та його відокремлених структурних 

підрозділів для представлення інтересів та ведення справ Університету в 

органах державної та виконавчої влади, судових та правоохоронних органах, 

державних, громадських, господарських та інших підприємствах (установах, 

організаціях), незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої 

належності; 

5) підписує процесуальні документи у адміністративних, цивільних та 

господарських справах для подачі їх у відповідні суди без довіреності; 

6) відповідає за результати діяльності Університету перед Міністерством 

освіти і науки України; 

7) є розпорядником майна і коштів; 

8) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає 

договори; 

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх 

функціональні обов’язки; 

10) забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітніх програм; 

11) забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти; 

12) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; 

13) формує контингент осіб, які навчаються в Університеті; 

14) за поданням керівників відповідних структурних підрозділів та за 

погодженням з органами студентського самоврядування і виборними органами 

первинної профспілкової організації студентів і аспірантів (якщо дана особа є 

членом профспілки) відраховує з Університету та поновлює на навчання в 

ньому здобувачів вищої освіти з підстав, установлених Законом України «Про 

вищу освіту»; 

15) здійснює контроль за виконанням навчальних планів і програм 

навчальних дисциплін; 
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16) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової 

дисципліни; 

17) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-

педагогічних, наукових та інших працівників; 

18) створює умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю Університету; 

19) сприяє та створює умови для діяльності органів студентського 

самоврядування, організацій профспілок працівників Університету і студентів, 

громадських організацій, які діють в Університеті; 

20) сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої 

освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні 

умови для занять масовим спортом; 

21) спільно з виборними органами Первинної профспілкової організації 

Університету та Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів 

Університету подає для затвердження Конференції трудового колективу 

Університету Правила внутрішнього розпорядку Університету та Колективний 

договір, і після затвердження підписує їх; 

22) здійснює інші передбачені нормами законодавства, цим Статутом та 

контрактом повноваження.» 

1.21. У пункті 8.9.2 вираз «7) голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 

року.» викреслити. 

1.22. Пункти 8.16.7-8.16.8 Статуту викласти у наступній редакції:  

«8.16.7. Наглядова рада має право: 

1) брати участь у визначенні стратегії розвитку Університету та 

контролювати її виконання; 

2) сприяти залученню додаткових джерел фінансування; 

3) аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника; 

4) контролювати виконання кошторису Університету і вносити відповідні 

рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду ректором 

Університету; 

5) одержувати в установленому порядку від керівництва Університету та 

керівників його структурних підрозділів інформацію та матеріали, необхідні для 

виконання покладених на неї завдань; 

6) утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи з питань 

забезпечення та науково-організаційного супроводження виконання своїх 

повноважень, залучати до роботи в таких комісіях (групах) вітчизняних та 

зарубіжних вчених, експертів та спеціалістів (за згодою); 

7) залучати спеціалістів центральних, місцевих органів виконавчої влади та 

самоврядування, підприємств та установ (за погодженням з їх керівником) до 

розгляду питань, що належать до її компетенції; 

8) проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з 

питань, що належать до її компетенції; 

9) надавати рекомендації Вченій раді та керівництву Університету щодо 

шляхів та методів удосконалення його статутної діяльності; 
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10) інформувати Міністерство освіти і науки України про стан діяльності 

та рівень ефективності управління Університетом, вносити пропозиції щодо 

вжиття заходів з усунення виявлених порушень; 

11) вносити Конференції трудового колективу Університету та / або 

Міністерству освіти і науки України подання про заохочення або відкликання 

ректора з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, 

контрактом; 

12) висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, 

оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних 

стендах, на офіційних веб-сайтах. 

8.16.8. Члени Наглядової ради мають право: 

1) брати участь у роботі конференції трудового колективу (загальних 

зборах) Університету з правом дорадчого голосу; 

2) брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу вищої освіти та 

контролювати її виконання; 

3) сприяти залученню додаткових джерел фінансування; 

4) аналізувати та оцінювати діяльність закладу вищої освіти та його 

керівника; 

5) контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу вищої 

освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для 

розгляду керівником закладу вищої освіти; 

6) вносити Міністерству освіти і науки України подання про заохочення 

або відкликання ректора Університету з підстав, визначених законом; 

7) брати участь у засіданнях Вченої ради Університету, вчених рад його 

структурних підрозділів, ректорату та інших робочих і дорадчих органів; 

8) ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях 

Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного; 

9) вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради; 

10) надавати рекомендації керівництву Наглядової ради з усіх питань, що 

віднесені до її компетенції.» 

1.23. Доповнити текст Статуту пунктом 8.16.16 у наступній редакції: 

«8.16.16. З числа членів Наглядової ради Університету обирається 

Уповноважений з прав студентів Університету (далі – Омбудсмен), на якого 

покладається виконання завдань щодо захисту прав студентів Університету. 

Омбудсмен призначається на посаду строком на два роки та звільняється з 

посади ректором за поданням Наглядової ради Університету і за згодою  

Конференції студентів Університету. Омбудсмен у своїй діяльності керується 

Конституцією і законами України, міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента 

України і Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства 

освіти і науки України, Статутом Університету та Положенням про 

Уповноваженого з прав студентів Університету.» 

1.24. Пункт 8.17.2 Статуту викласти у наступній редакції: 

«8.17.2. Вчена рада Університету: 
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1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності Університету; 

2) розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету 

проект нової редакції Статуту Університету; 

3) розглядає плани перспективного розвитку Університету, зокрема 

Стратегію розвитку Університету, Програму інноваційного розвитку 

Університету, тощо;  

4) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директорів 

відокремлених структурних підрозділів (філій), завідувачів кафедр, професорів 

кафедр, директора бібліотеки, а також науково-педагогічних працівників 

кафедри військової підготовки Університету; 

5) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і 

подає відповідні рішення на затвердження до Атестаційної колегії Міністерства 

освіти і науки України, присвоює в установленому порядку почесні звання 

Університету;  

6) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти, розглядає питання про якість професійної підготовки 

випускників Університету та її подальше вдосконалення; 

7) затверджує освітні програми, навчальні програми і навчальні плани для 

кожного рівня вищої освіти та спеціальності (спеціалізації); 

8)  запроваджує нові спеціальності та спеціалізації, розширює перелік 

наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі; 

9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає 

строки навчання на відповідних освітніх рівнях; 

10) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та 

інноваційної діяльності; 

11) розглядає питання щодо стану та напрямків розвитку навчальної, 

навчально-методичної, наукової та науково-дослідницької роботи, міжнародних 

зв’язків в Університеті; 

12) розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу 

аспірантури та докторантури; 

13) розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора наук; 

14) розглядає питання підготовки та видання наукових та навчально-

методичних видань Університету за Планом видань на поточний рік; 

15) розглядає питання про висунення працівників Університету на 

здобуття почесних звань, державних премій, нагород, відзнак, іменних 

стипендій; 

16) за погодженням з органами студентського самоврядування 

Університету рекомендує кандидатів з числа кращих студентів та аспірантів для 

отримання іменних стипендій;  

17) ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, 

реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів, організаційно-структурні 

зміни в Університеті; 
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18) оцінює науково-педагогічну та адміністративно-управлінську 

діяльність структурних підрозділів Університету, у тому числі відокремлених 

структурних підрозділів; 

19) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про 

вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам; 

20) затверджує зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для 

видавання випускникам подвійних і спільних дипломів (з вітчизняними та/або 

іноземними вищими навчальними закладами-партнерами); 

21) затверджує порядок видачі та зразки власних документів про вищу 

освіту за неакредитованими освітніми програмами; 

22) приймає в установленому порядку остаточні рішення про визнання 

іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час 

прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших 

працівників, а також під час зарахування вступників на навчання; 

23) приймає в установленому порядку остаточні рішення про визнання 

документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути 

(положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під 

час зарахування вступників на навчання; 

24) розглядає і ухвалює фінансовий план (кошторис доходів і видатків) та 

річний фінансовий звіт Університету; 

25) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у 

територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах; 

26) розглядає питання співпраці з органами студентського самоврядування, 

визначає обсяги та порядок фінансування органів студентського самоврядування 

Університету і Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених Університету; 

27) на основі пропозицій науково-педагогічних працівників затверджує 

щорічний план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (з 

відривом чи без відриву від освітнього процесу); 

28) затверджує Правила прийому до Університету, зміни і доповнення до 

них; 

29) розглядає питання про стан формування кількісного та якісного складу 

студентів; 

30) розглядає питання про стан матеріально-технічної бази, ефективність її 

використання та перспективи розвитку; 

31) розглядає питання про стан і перспективи розвитку соціальної 

інфраструктури Університету; 

32) розглядає та затверджує положення про робочі та дорадчі органи 

Університету, положення про навчально-наукові інститути, факультети, 

відокремлені структурні підрозділи (філії), положення про вчені ради навчально-

наукових інститутів, факультетів, відокремлених структурних підрозділів 

(філій), педагогічні ради відокремлених структурних підрозділів (філій), інші 

положення, які визначають освітню, наукову,  інноваційну, господарську 

діяльність Університету та порядок її організації і провадження; 
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33) має право вносити подання про відкликання ректора Університету з 

підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке 

розглядається Конференцією трудового колективу Університету; 

34) приймає рішення, у межах своєї компетенції, щодо винесення окремих 

питань організації діяльності Університету на громадське обговорення у 

порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами 

Університету; 

35) розглядає за поданням ректора Університету та за погодженням з 

органами студентського самоврядування кандидатури на призначення та 

звільнення з посад проректорів Університету; 

36) визначає за погодженням із виборними органами Первинної 

профспілкової організації Університету та органами студентського 

самоврядування Університету кількісний склад, норми представництва та 

порядок виборів делегатів Конференції трудового колективу Університету; 

37) розробляє та затверджує символіку Університету та його структурних і 

відокремлених структурних підрозділів (філій); 

38) надає рекомендації щодо друку монографій, підручників, навчальних 

посібників, підготовлених науково-педагогічними працівниками Університету; 

39) затверджує тематичний план науково-дослідницької роботи 

Університету та проекти науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних 

рівнів; 

40) створює постійні та тимчасові комісії і робочі групи для вивчення і 

підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради Університету з науково-

дослідної роботи, організації освітнього процесу, соціального розвитку тощо, а 

також дорадчі та дорадчо-консультативні групи Вченої ради Університету. Голів 

таких рад і груп призначає голова Вченої ради Університету. Склад таких рад і 

груп призначається наказом ректора Університету; 

41) ухвалює рішення про вступ Університету до вітчизняних та/або 

іноземних об’єднань (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, інших 

об’єднань), в тому числі створення таких об’єднань, а також про утворення 

фондів; 

42) ухвалює рішення про використання власного найменування 

Університету при створенні суб’єктів господарювання; 

43) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до цього 

Статуту.» 

1.25. Пункт 8.17.4 Статуту доповнити абзацом у наступній редакції: 

«Порядок змін у складі Вченої ради Університету регулюється п.9.7 цього 

Статуту, Положенням про Конференцію трудового колективу Університету, яке 

затверджується Конференцією трудового колективу Університету, а також 

Положенням про Вчену раду Університету та Регламентом Вченої ради 

Університету, які затверджуються Вченою радою Університету та вводяться в 

дію наказами ректора Університету.» 

1.26. Пункт 8.18 Статуту викласти у наступній редакції: 

«8.18. Вчена рада навчально-наукового інституту (факультету) 

Університету є колегіальним органом управління навчально-науковим 
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інститутом (факультету) Університету. Обов’язки голови Вченої ради 

навчально-наукового інституту (факультету) Університету також можуть бути 

покладені, за його відсутності, на заступника голови Вченої ради навчально-

наукового інституту (факультету) Університету.  

8.18.1. До складу Вченої ради навчально-наукового інституту (факультету) 

Університету входять за посадами керівник навчально-наукового інституту 

(факультету) та його заступники, завідувачі кафедр, керівники органів 

самоврядування та представник Первинної профспілкової організації 

Університету від навчально-наукового інституту (факультету) , представник 

Первинної профспілкової організації студентів і аспірантів Університету від 

навчально-наукового інституту (факультету) , керівник органу студентського 

самоврядування навчально-наукового інституту (факультету) Університету, а 

також, за визначеною квотою, виборні представники, які представляють 

наукових, науково-педагогічних працівників навчально-наукового інституту 

(факультету) Університету, які обираються з числа професорів, доцентів, 

докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук, виборні представники, які 

представляють допоміжно-технічний персонал навчально-наукового інституту 

(факультету) Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні 

представники студентів, аспірантів, докторантів. 

Загальна квота науково-педагогічних працівників Університету, які входять 

до складу Вченої ради навчально-наукового інституту (факультету) 

Університету за посадами або обираються до її складу, встановлюється не менше 

ніж у 75%, загальна квота виборних представників студентів – не менше ніж у 

10%, загальна квота представників аспірантів та докторантів кафедр навчально-

наукового інституту (факультету) Університету – не менше ніж у 2%, решта 

складу – представники інших працівників навчально-наукового інституту 

(факультету) Університету, які входять до складу Вченої ради навчально-

наукового інституту (факультету) Університету за посадою або обираються у 

порядку, визначеному Положенням про Вчену раду структурного підрозділу 

Університету та / або Положенням про Вчену раду навчально-наукового 

інституту (факультету) Університету. 

Порядок змін у складі вченої ради навчально-наукового інституту 

(факультету) Університету регулюється п.9.11 цього Статуту, а також 

Положенням про Вчену раду навчально-наукового інституту (факультету) 

Університету, яке затверджується Вченою радою Університету та вводиться в 

дію наказом ректора Університету, та Регламентом Вченої ради навчально-

наукового інституту (факультету) Університету, яке затверджується вченою 

радою навчально-наукового інституту (факультету) Університету та вводиться в 

дію наказом ректора Університету. 

8.18.2. Вчена рада навчально-наукового інституту (факультету) 

Університету: 

1) визначає загальні напрями наукової та науково-педагогічної роботи 

навчально-наукового інституту (факультету) Університету; 
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2) розглядає питання щодо стану наукової, науково-дослідної, навчальної, 

навчально-методичної та організаційної роботи у навчально-науковому інституті 

(факультеті) Університету; 

3) розглядає плани наукової та науково-педагогічної діяльності 

навчально-наукового інституту (факультету) Університету, програми кадрового 

забезпечення діяльності навчально-наукового інституту (факультету) 

Університету, питання про підготовку науково-педагогічних кадрів навчально-

наукового інституту (факультету)  Університету;  

4) розглядає та затверджує річні плани роботи навчально-наукового 

інституту (факультету) та кафедр, розгляд звітів директора навчально-наукового 

інституту (декана факультету), завідувачів кафедр та інших осіб про результати 

діяльності структурного підрозділу та кафедр; 

5) розглядає проекти освітніх програм, навчальних програм і навчальних 

планів та вносить їх для розгляду і затвердження Вченою радою Університету; 

6) затверджує склади проектних груп з розробки освітніх програм 

Університету; 

7) вирішує питання організації навчально-виховного процесу у 

навчально-науковому інституті (факультеті) Університету, співпраці з органами 

студентського самоврядування навчально-наукового інституту (факультету) 

Університету; 

8) розглядає питання щодо стану успішності студентів навчально-

наукового інституту (факультету) Університету; 

9) розглядає питання про співпрацю з роботодавцями щодо розширення 

мережі баз виробничої практики та можливості подальшого працевлаштування 

випускників; 

10) розглядає кандидатури та рекомендує їх до вступу в аспірантуру і 

докторантуру Університету; 

11) за поданням кафедр навчально-наукового інституту (факультету) 

Університету розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії (кандидата наук), індивідуальні плани роботи 

аспірантів та здобувачів; 

12) здійснює постійний моніторинг написання дисертацій на здобуття 

наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук; 

13) за поданням кафедр навчально-наукового інституту (факультету) 

Університету затверджує списки наукових керівників аспірантів та здобувачів 

наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), якими є, як правило, 

доктори наук (як виняток, доктори філософії (кандидати наук), але вони можуть 

керувати роботою не більше ніж трьох аспірантів та здобувачів);   

14) розглядає обставини, які унеможливлюють вчасне завершення роботи 

над дисертацією на здобуття наукового ступеня, і визначає терміни, на які 

навчання в аспірантурі та докторантурі може бути подовжено (як правило, такі 

терміни не можуть перевищувати одного року); 

15) за поданням кафедр навчально-наукового інституту (факультету) 

Університету та за погодженням із Науковим товариством студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених Університету вносить пропозиції щодо 
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відрахування аспіранта (здобувача наукового ступеня доктора філософії) за 

невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, грубе 

порушення внутрішнього розпорядку Університету, вчинення протиправних дій;  

16) розглядає питань щодо організації й виконання наукових планів кафедр 

і окремих науково-педагогічних працівників, затвердження планів та результатів 

наукової діяльності кафедр, звітів аспірантів і докторантів; 

17) рекомендує науково-дослідницькі роботи до включення у тематичний 

план науково-дослідницької роботи Університету та проекти науково-дослідних 

робіт для участі в конкурсах різних рівнів; 

18) розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників, 

навчальних посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури і 

вносить пропозиції щодо рекомендації їх до друку Вченій раді Університету, 

Науково-експертній раді Університету, Науково-методичній раді Університету;  

19) обирає за конкурсом таємним голосуванням з урахуванням пропозицій 

органу громадського самоврядування навчально-наукового інституту 

(факультету)  керівника такого структурного підрозділу – директора навчально-

наукового інституту (декана факультету); 

20) обирає з урахуванням пропозицій зборів науково-педагогічних 

працівників кафедр навчально-наукового інституту (факультету) Університету за 

конкурсом таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших 

викладачів, доцентів кафедр;  

21) розглядає за поданням керівника навчально-наукового інституту 

(факультету) Університету та за погодженням з органами студентського 

самоврядування навчально-наукового інституту (факультету) Університету 

кандидатури на призначення та звільнення з посад заступників керівника 

навчально-наукового інституту (факультету) Університету; 

22) узагальнює пропозиції науково-педагогічних працівників для 

формування щорічного плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу) та надає їх для 

затвердження Вченою радою Університету; 

23) розглядає питання про підтримку висунення науково-педагогічних 

працівників навчально-наукового інституту (факультету) Університету на 

здобуття почесних звань, державних премій, нагород і відзнак; 

24) розглядає та затверджує Регламент Вченої ради навчально-наукового 

інституту (факультету) Університету, який вводиться в дію наказом ректора 

Університету за поданням керівника навчально-наукового інституту 

(факультету) Університету; 

25) розглядає та затверджує положення про робочі та дорадчі органи 

навчально-наукового інституту (факультету) Університету, які вводяться в дію 

наказом ректора Університету за поданням керівника навчально-наукового 

інституту (факультету) Університету; 

26) визначає за погодженням із виборними органами Первинної 

профспілкової організації Університету від навчально-наукового інституту 

(факультету) та органами студентського самоврядування навчально-наукового 

інституту (факультету) Університету кількісний склад, норми представництва та 
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порядок виборів делегатів органу громадського самоврядування навчально-

наукового інституту (факультету) Університету; 

27) розглядає та організовує виконання ухвал Вченої ради Університету; 

28) здійснює інші повноваження у межах своєї компетенції, які не 

суперечать нормативно-правовим актам України, Статуту Університету, 

Положенню про структурний підрозділ Університету та / або Положенню про 

Вчену раду навчально-наукового інституту (факультету) Університету. 

8.18.3. Рішення Вченої ради навчально-наукового інституту (факультету) 

Університету реалізовуються шляхом видання розпоряджень керівником 

навчально-наукового інституту (факультету) Університету, які є обов’язковими 

для виконання всіма учасниками освітнього процесу навчально-наукового 

інституту (факультету) Університету і можуть бути скасовані ректором 

Університету, якщо вони суперечать законодавству України, Статуту 

Університету, Положенню про відповідний структурний підрозділ Університету 

чи завдають шкоди інтересам Університету.» 

1.27. Пункт 8.20 Статуту викласти у наступній редакції: 

«8.20. У коледжах, як відокремлених структурних підрозділах (філіях) 

Університету діють робочі та дорадчі органи управління, органи 

самоврядування, діяльність яких визначається Положенням про відокремлений 

структурний підрозділ.» 

1.28. Пункт 9.7 Статуту викласти у наступній редакції:  

«9.7. Конференція трудового колективу Університету: 

1) погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут та зміни до 

нього; 

2) заслуховує щороку звіт ректора та оцінює його діяльність; 

3) розглядає Колективний договір, схвалює його й уповноважує 

профспілковий комітет працівників Університету підписати договір з ректором 

від імені трудового колективу; 

4) обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про 

працю України; 

5) розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової ради або Вченої ради 

Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора 

Університету; 

6) за обґрунтованим поданням структурних підрозділів Університету 

розглядає питання щодо обрання представників науково-педагогічних 

працівників, інших категорій працівників до складу Вченої ради Університету, 

або їх виведення зі складу Вченої ради Університету; 

7) затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету і 

Колективний договір; 

8) затверджує Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених; 

9) розглядає інші питання діяльності Університету за поданням ректора, 

Вченої ради Університету, первинної профспілкової організації працівників 

Університету, первинної профспілкової організації студентів та аспірантів 

Університету, органів студентського самоврядування.» 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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1.29. Пункт 9.11 Статуту викласти у наступній редакції: 

«9.11. Збори (конференція) трудового колективу навчально-наукового 

інституту, збори (конференція) трудового колективу факультету:  

1) розглядають питання стратегії розвитку відповідного навчально-

наукового інституту, факультету; 

2) заслуховують щорічно звіт про діяльність директора навчально-

наукового інституту, декана факультету та оцінюють її; 

3) затверджують річний звіт про діяльність навчально-наукового інституту, 

факультету; 

4) подають ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади 

директора навчально-наукового інституту, декана факультету з підстав, 

передбачених законодавством України, цим Статутом, укладеним з ним 

контрактом; 

5) обирають виборних представників до вченої ради навчально-наукового 

інституту, вченої ради факультету та розглядають питання щодо їх виведення зі 

складу вченої ради навчально-наукового інституту, вченої ради факультету; 

6) із застосуванням процедури прямого таємного голосування висувають 

пропозиції Вченій раді Університету щодо кандидатур претендентів для обрання 

на посаду завідувача кафедри; 

7) із застосуванням процедури прямого таємного голосування висувають 

пропозиції вченій ради навчально-наукового інституту, вченій раді факультету 

щодо кандидатур претендентів для обрання на посаду директора навчально-

наукового інституту, декана факультету; 

8) обирають делегатів з числа науково-педагогічних працівників навчально-

наукового інституту делегатів з числа науково-педагогічних працівників 

факультету до складу Конференції трудового колективу Університету.» 

1.30. Пункт 9.22 Статуту викласти у наступній редакції: 

«9.22. В Університеті діють такі органи студентського самоврядування: 

1) Студентська академічна рада Університету, Студентські академічні ради 

факультетів, Студентські академічні ради навчально-наукових інститутів, 

інститут старостату та інші самоврядні студентські організації, створені 

відповідно до законодавства України; 

2) Студентська рада Студентського містечка Університету;  

3) Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Університету.» 

1.31. Розділ 9 Статуту доповнити пунктом 9.40 у наступній редакції: 

«9.40. З метою забезпечення прав і свобод учасників освітнього процесу 

свою діяльність в Університеті здійснюють Первинна профспілкова організація 

Університету та   Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів 

Університету.» 

1.32. Доповнити Статут Університету розділом 12 «Самопредставництво 

юридичної особи» у наступній редакції: 

«12. САМОПРЕДСТАВНИЦТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

12.1. Університет бере участь у адміністративних, цивільних та 

господарських  справах через ректора або члена виконавчого органу (ректорату), 
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