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Положення про Навчально-науковий iнститут <<Iнститут iнформацiйних

технологiй в економiцi .щержавного вищого навч€tlrьного закладу <<киiвський

нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>> розроблене
вiдповiдно до:

ЗаконУ УкраiнИ кПрО ocBiTy>>, ЗаконУ Украiни <Про виЩу ocBiTy>>, Закону

Украiни <Про наукову i науково-технiчнУ дiяльнiсть>>, Статуту ,Щержавного

вищого навчаJIьного закладу кКиiвський нацiональний економiчний

унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>>, Колективного договору Щержавного
вищого навчаJIьного закладу <Киiвський нацiональний економiчний

унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана)) на 2019 - 202З роки, Положення про

Ър.u"iruчiю освiтнього процесу в 
'Щержавному 

вищому навч€Llrьному закладi

<киiвський нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>>

(нова редакцiя), затвердженого рiшенням Вченоi Ради ,.щержавного вищого

навч€lJIьного закладу <киiвський нацiональний економiчний унiверситет iMeHi

Вадима Гетьмана>> вiд 27.о2.2о20 (протокол J\ф 7) та введеного в дiю наказом вiд

28.о2.2о20 М |О7, Типового положення про навчаJIьно-науковий iнститут

,,щержавного вищого навч€шьного закладу <киiвський нацiональний

економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>>, затвердженого Вченою

радою,Щержавного вищого навчаJIьного закладу <Киiвський нацiоналъний

економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана> (нова редакцiя) 28.11.2019

(протокол вiд 28.1 1 .2о19 ]ф 4) та введеного в дiю наказом вiд 28.1 1 .2019 м 875.

1. зАгАльнI положЕння
1.1. Навчально-науковий iнститут <Iнститут iнформацiйних технологiй в

економiцi> це структурний пiдроздiл ,Щержавного вищогО навчальногО

закладу <Киiвський нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима

Гетьманаu (далi - Унiверситет), що об'еднуе вiдповiднi кафедри, лабОРатОрii,

науково-дослiднi центри та експериментальнi лабораторiт, якi провадять

освiтню дiяльнiсть i проводять HayKoBi дослiдження.
1.2. Навч€tJIьно-науковий iнститут <Iнститут iнформацiйних технологiй в

економiцi Щержавного вищого навчального закладу <киiвський нацiональний

економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана) (далi - Iнститут) е навчально-

науковим структурним пiдроздiлом Унiверситету, який пiдпорядкований
безпосередньо ректору.

1.3. Повна назва Iнституту:
1) украiнською мовою - Навчально-науковий iнститут <<Iнститут

iнформацiйних технологiй в економiцi Щерх<авного вищого навч€tпьного

закладу кКиiвський нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима
Гетьмана>;

2) англiйською мовою - Educational and Scientific Institute <Institute of
Information Technologies in Economics at Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman>.

з) скорочена назва _ нш IIтЕ двнз (кнЕ,у iM. в.гетьмана)).
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1.4. Метою створення Iнституту е концентрацiя науково-педагогiчних та

наукових працiвникiв спорiдненого професiйного та наукового спрямування, а

також матерiально-технiчних, науково-педагогiчних та фiнансових pecypciB для

ефективного виконання ocBiTHix, наукових та iнших завдань вищоi школи,

спрямованих на пiдготовку здобувачiв вищот освiти за бакалаврським та

*uii.r.р.ьким рiвнями вищоi освiти, а також за освiтньо-науковим piBHeM

доктора фiлософii та науковим piBHeM доктора наук.
1.5. IнституТ створюеТься, реорганiзовуеться та лiквiдусться рiшенням

вченоi Ради Унiверситету вiдповiдно до нак€ву ректора Унiверситету.
Iнститут створюеться якщо BiH об'еднуе не менше як три кафедри таlабо

лабораторiт, якi у сукупностi забезпечують пiдготовку не менше 200 здобувачiв

вищоТ освiти денноi форми навчання.
1.6. Iнститут на piBHi структурноi одиницi Унiверситету реалiзуе функцiю

органiзацii та управлiння пiдготовкою здобувачiв вищоi освiти за

бакалаврським та магiстерським рiвнями вищоi освiти, а також за ocBiTHbo-

науковим piBHeM доктора фiлософii та науковим piBHeM доктора наук.

|.7 . Iнститут забезпечус пiдготовку фахiвцiв за iнституцiйною (очна

(денна), заочна, дистанцiйна, мережева), iндивiдуальною (екстернатна) та

ду€Lльною формами здобуття вищоi освiти.
1.8. Iнститут провадить дiяльнiсть в умовах централiзацii фУнКЦiЙ

управлiння та обслуговування.
1.9. Об'сктами управлiння Iнституту с процеси:
1) органiзацii навчztльноi, навчально-методичноi, вихованоi та науково-

дослiдноТ роботи кафедр, безпосередньо пiдпорядкованих Iнституту;

2) координацiТ дiяльностi iнших кафедр, якi забезпечуютЬ виконаннЯ

навчаJIьного плану з спецiальностей (ocBiTHix програм) ocBiTHix ступенiв

бакалавр та магiстр;
З) налагодження та розвитку мiжнародного спiвробiтництва;
4) сприяння створенню необхiдних соцiально-побутових УМОВ ДЛЯ

здобувачiв вищоТ освiти.
1.10. Iнститут керусться у своiй дiяльностi Конституцiею Украiни,

Законами Украiни <Про ocBiTy>, пПро вищу ocBiTy>, uПро наукову i науково_

технiчну дiяльнiсть>> , iншими норматив}Iо-правовими актами, а також нак€вами

i розпорядженнями ректора, рiшеннями Вченот Ради та науково-методичноi

ради Унiверситету i Вченоi ради Iнституту, Статутом Унiверситету,
Колективним договором Щержавного вищого навчаJIьного закладу <КиiвськиЙ

нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана> на 2019 - 202З

роки, Правилами внутрiшнього розпорядку, а також цим Положенням.
1.11. Керiвництво Iнститутом здiйснюс директор, якиЙ мае науковиЙ

ступiнь таlабо вчене (почесне) звання вiдповiдно до профiлю Iнституту.
L|2.,Щиректор Iнституту призначаеться ректором Унiверситету на строк

до 5 (п'яти) poKiB за згодою бiльшостi вiд повного складу органу громадсъкого

самоврядування Iнституту.
1.1З. Згоду на призначення директора Iнституту орган громадськоГо

самоврядування дас iз застосуванням процедури прямого голосування на



зборах органу громадського самоврядування (вiдкритого чи ТаеМноГО, За

вибором зборiв, про що приймаеться окреме рiшення на зборах органу
громадського самоврядування).

1.14. Щиректор Iнституту виконуе своi повноваження на постiЙнiЙ ocHoBi

за контрактом, укладеним з Унiверситетом.
1.15. ,.Щиректор Iнституту може бути звiльнениЙ з посади ректороМ

унiверситету за поданням Вченоi Ради Унiверситету або органу громадського

самоврядування Iнституту з пiдстав, визначених законодавством про працю,

Статутом Унiверситету, умовами контракту, посадовою iнструкцiсю ДирекТОРа.

ПропозицiЯ прО звiльненнЯ директора Iнститут вноситься до органу
громадського самоврядування Iнституту не менш як полоВинОЮ голосiв
статутного складу ВченоТ ради Iнституту. Пропозицiя про звiльнення ДИректора
Iнституту приймасться не менш як двома третинами голосiв статутного складу
органу громадського самоврядування Iнституту.

t.l6. Щиректор може делегувати частину cBoix повноважень заступникам.
За поданням директора та за погодженням з органом студентськоГо
самоврядування Iнституту функцii заступникiв директора можуть покладатися
на осiб з числа науково-педагогiчних працiвникiв Iнституту згiдно
встановленого порядку на пiдставi наказу ректора Унiверситету.

1.17. У разi вiдсутностi директора його функцii виконус заступник, що
призначаеться HaKitзoM ректора Унiверситету.

1.18. Органом |ромадського самоврядування Iнституту е збори
(конференцiя) трудового колективу, якi скликаються не рiдше одного разу на

piK. На зборах повиннi бути представленi Bci категорii працiвникiв Iнституту та
виборнi представники з числа осiб, якi навчаються в Iнститутi. При цЬоМУ не

менш як 75 вiдсоткiв складу делегатiв (членiв) зборiв становлятЬ HayKoBi та

науково-педагогiчнi працiвники Iнституту i не менш як 15 вiдсоткiв - виборнi
представники з числа студентiв, якi обираються студентами шляхом пряМИх

таемних виборiв.
1.19. Порядок скликання органу громадського самоврядування Iнституту

та його дiяльностi визначаються Статутом Унiверситету.
1.20. Орган громадсъкого самоврядування Iнституту:
1) оцiнюс дiяльнiсть директора Iнституту;
2) затверджуе рiчний звiт про дiяльнiсть Iнституту;
3) лае згоду на призначення директора Iнституту у порядку, визначеному

п. 1.13 цього Положення;
4) у порядку, визначеному п.1.15, цього Положення, подае ректору

Унiверситету пропозицiТ щодо вiдкликання з посади директора Iнституту з

пiдстав, передбачених нормативно-правовими актами Украiни, Статутом
Унiверситету, укладеним з ним контрактом;

5) обирае виборних представникiв до Вченоi ради Iнституту;
6) обирае делегатiв до вищого колегiального органу громадського

самоврядування Унiверситету;
7) вирiшус iншi питання вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB

УкраТни.



I.2|. КолегiаЛьниМ органоМ управлiння Iнституту е його Вчена рада, яку

очолюс голова. Голова Вченот Ради обираеться тасмним голосуванням з числа

членiв Вченоi Ради Iнституту, якi мають науковий ступiнь таlабо вчене

(почесне) звання' на строк дiяльностi Вченоi Ради,
склад Вченоi Ради Iнституту та органiзацiя if роботи визначаються

окремим положенням та регламентом.
1 .22. При Вченiй радi Iнституту можуть за потреби формуватися KoMicii:

навч€шьно-методична, iз науково-дослiдноi роботи тощо.

|.2з. В Iнститутi функцiонус орган студентського самоврядування,

порядок утворення, структура, компетенцiя та функцiонування якого

u".ru"utor"." Законами Украiни пПро ocBiTy, uПро вИЩу ocBiTy> та

положенням про студентське самоврядування .щержавного вищого навчапьного

закладу <Киiвський нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима

Гетьмана>>.
|.24. Студентське самоврядування дiе на piBHi IнститутУ, КУРсУ Та ГРУПИ.

1.25. ,.Щиректор Iнституту сприяс створенню нZLIIежних умов для

дiяльностi органiв студентського самоврядування (надання примiщення, меблiв,

оргтехнiки, забезпечення телефонним зв'язком, доступом до IHTepHeTy,

"iд".д.""я 
мiсця для встановлення iнформацiйних стендiв тощо).

1.26. Iнститут мае круглу печатку зi своТм найменуванням та емблему, якi

затвердх(уються згiдно встановленого порядку.
- 
I.27 . Щiяльнiсть Iнституту здiйснюеться на ocнoBi рiчного плану роботи,

затвердженого ректором Унiверситету.
1.28. Щiяльнiсть Iнституту за навч€uIьний piK оцiнюеться вiдповiдно до

чинних нормативно-правових aKTiB.

|.29. За Iнститутом закрiплюються примiщення, обладнання та майно

згiдно з iнвентаризацiйною вiдомiстю, яка складаеться щорiчно.

2. ОСНОВНД МВТД ТД ЗДВДДННЯ ДIЯЛЬНОСТI IНСТИТУТУ

2.1. основною метою дiяльностi Iнституту с задоволення потреб в якiснiй
вищiй ocBiTi, формування гармонiйно розвиненоi особистостi, поповнення

кадрового потенцiалу лержавних органiв, органiв мiсцевого самоврядування,

пiдприсмств, установ та органiзацiй Bcix форпl власностi та провадження

науковоi дiяльностi, забезпечення творчоi дiяльностi учасникiв освiтнього

процесу, пiдготовки наукових кадрiв вищоi квалiфiкацii i використання

отриманих результатiв в ocBiTHboMy процесi, а також виховання професiоналiв,

nni ..rроrожнi успiшно працювати в конкурентному середовищi в YKpaiHi та за

ii межами.
2.2.Iнститут вiдповiдно до ,

1) органiзацiя, координацiя

роботи iз студентами;

мети реалiзус TaKi ocHoBHi завдання:
: i контроль навчulльноi, навчально-методичноi

2) удоскон€Lпення науково-методичного забезпечення освiтнього процесу

i контроль за роботою пiдпорядкованих Iнституту кафедр;



3) органiзацiя наукових дослiдженъ, контроль за ними та пiдготовканауково-педагогiчних кадрiв на riдпорrд*о"u"r* Iнституту кафедрах;4) КООРДИНаЧiЯ КУЛЬ'ТУРНо-масовоi й виховноi робЪй, доr"lлля та побуту
iliirJ]ji;"-'ff;J#r""#ГЪ' ЗабеЗП""П"'- 

"rуо.r,.Ь "iдrБ,д"о до чинних
2,5, З метою координацii дiяльностi Унiверситету та Iнституту iзцентр€LлЬними органами виконавчоi влади, iншими державними органами iорганами мiсцевого самоврядування_ректор за поданням Щиректора Iнститутуможе укладати угоди про спiвробi;;;";; що визначатffi;:" ::ЖЖ

;,Т#ТЖ"Ъ;Х|ffi:Я 
IНСiИТУту, а також професiйнi ,u "*ffi #:Н'Н

2,6, Робота Iнституту грунтуеться на принципах HayKoBocTi,саморозвитку, самовряду"u"п", демократичностi, 
'роrорБi И вiдкритостi,ГУМаНiЗМУ' КОЛеГi*""Ъ"i Та Гласностi обгово|."у питань, вiднесених до йогокомпетенцii' незалежностi вiд полiтичн"*-.rЪрriл, .p"r"o*i"- i релiгiйнихорганiзацiй.

3. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА IНСТИТУТУ

3. 1. Iнститут складаетъся
1 ) каф едр ;r 

" 
Й "рБ";# :}iJТУк:урних 

пiдр оздiлi в :

2) кафедра економiко-математичного моделювання;З) кафедра iнформацiйних систем в економiцi;
4) кафедра статистики;
5) кафедра комп'ютерноi математики та iнформацiйноi безпеки;6) НаВЧаЛЬНО-НаУкова лаборur";;^i;ф"рr"чltних 

управляючих систем iтехнологiй кафедри iнформацiйних систем в економiцi;

,"ouJlr.:fi:"111:-Ha'KoBa 
ЛабОрu'орЙ-Ъr.r.rrо.о аналiзу та прийняття

a;;;йw.I\*l'' рlшень кафедри комп'ютерноi математики та iнформацiйноi
8) НаВЧаЛЬНО-наукова лабораторiя <Полiгон кiбербезпеки)комп'ютерноi матем.тики та iнформацiйноi безпеки;10) Вчена рада Iнституту;
1 1) науково_-методич]{а 

рада Iнституту;
12) редакцiйна колегiя Iнституту;
1З) дирекцiя.

"""п*', rДiяльнiстъ 
структурJrих пiдроздiлiв. Iнституту регламентуеться

;:l,:Ё_,;;#ff 
:;:r,.Нl.ч'"#*,:#т^: jж;*lЧ:r*ъ**

,":]"'rТУ Та йо|9 пiдроздiлiв директор визначае1 погоджус з фiнансово-еко"оri"rr", 
"iooinoп,r

кафедри

3.3. Штатнi одиницi
згiдно з нормативами
Унiверситету.

рiшення Щодо введення штатних одиниць приймае ректор Унiверситету.
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Штатнi одиницi IнститутУ щорiчно переглядають та затверджують згiдно

3 чинними нормативно-правовими актами.
3.4. Рiшення про внесення змiн до структури Iнституту, якi пов'язанi зi

створенням або лiквiдацiею кафеДР та iнших пiдроздiлiв Iнституту, змiною

,rрофiпо пiдготовки фахiвцiв, ухвалюеться Вченою радою Унiверситету i

затверджуеться наказом ректора.
3.5. Органiзацiя дiяльностi Iнституту та управлiння ним здiйснюються на

пiдставi основноi документацiТ, яка зазначена у .Щодатку 1.

4. прАвА Iнституту

4.|. Права Iнституту реалiзуються через права його директора,
заступникiв директора.

4.2. Iнститут мае право:
l) визначати змiст ocBiTHboT дiяльностi з урахуванням стандартiв

ocBiTHboi дiяльностi та стандартiв вищоi освiти;
2) запроваджувати форми та засоби органiзацiТ освiтнього ПроцеСУ;

якi пов'язанi зi

н авч zLгI ьно -методичн iорганiзовувати HayKoBi, науково-практичнi та
конференцiТ, семiнари, конкурси, олlмпlади тощо;

3) органiзовувати в межах фiнансування за рахунок коштiв ДерЖаВнОГО

бюджету та за рахунок iнших джерел, не заборонених нормативно-правовими

актами Украiни, HayKoBi колективи Iнституту для виконання науково-дослiдних

робiт;
4) вносити пропозицiТ ректору, Вченiй Радi Унiверситету, Науково-

методичнiй Радi Унiверситету щодо вдоскон€Lлення навч€шьних планiв i
програм, навч€uIьно_виховного i науково-дослiдних процесiв;

5) здiйснювати контроль за BciMa видами навч€шьних занять, екзаменiв,

залiкiв, якi проводять зi студентами Iнституту;
6) затверджувати в окремих випадках iндивiдуальнi строки скJIадання

екзаменiв i залiкiв для студентiв;
7) надавати дозвiл студентам за наявностi поважних причин

перескладання академiчноi заборгованостi в перiод екзаменацiйноi cecii;
S) створювати i затверджувати екзаменацiйнi KoMicii та графiКИ З

перескладання семестрових екзаменiв за навчаJIьними планами;
9) здiйснювати в установленому порядку перезарахування дисциплiн При

переведеннi студентiв з iнших вищих навч€шьних закладiв на ocHoBi

академiчноi довiдки;
10) вимагати вiд студентiв, науково-педагогiчних працiвникiв i

спiвробiтникiв виконання норматиВно-правових aKTiB УкраIни, а також

дотримання Правил внутрiшнього розпорядку, посадових iнструкцiй,
Колективного договору, трудового договору (контракту), цього Положення;

11) вносити пропозицii щодо матерiального заохочення наУкоВих,

науково-педагогiчних та iнших штатних працiвникiв Iнституту;
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12) вносити пропозицii ректору щодо лiцензування ocBiTHboi дiяльностi за

новими спецiальностями (освiтнiми програмами) та акредитацii ocBiTHix

програм, планування прийому осiб на навчання за лiцензованими

спецiальностями;
13) брати участь у формуваннi контингенту першого (бакалаврського),

другого (магiстерського), третього (освiтньо-наукового) та наукового piBHiB за

державнИм замовЛенням, а такоЖ за коштИ юридичних i фiзичних осiб;

14) подавати ректору пропозицii щодо штатного розпису та розподiлу
посад науково-педагогiчних та iнших працiвникiв Iнституту;

15) здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно до Статуту та

нормативно-правових aKTiB Украiни;
1 6) сприяти р озвитку матерiально-технiчноi бази Iнституту;

17) вносити пропозицii ректору та Вченiй радi УнiверситетУ щодО

сприяння реалiзацii програми iнновацiйного розвитку Унiверситету, Iнституту,

модернiзацii навч€шьно-лабораторного та наукового обладнання, оснащення

кафедр, аудиторiй, лабораторiй сучасними технiчними засобами навчання та
комп' ютерною технiкою ;

18) за дорученням ректора представляти iнтереси Унiверситету в

мiжнародних органiзацiях, державних та недержавних органах, пiдприемствах

та установах, громадсъких органiзацiях у межах наданих повноважень.

5. оБов,язки Iнституту

5.1. обов'язки Iнституту реалiзуються через обов'язки його директора,

заступникiв директора.
5.2. Iнститут зобов'язаний:
1) дотримуВатисЯ вимог чинниХ нормативно-правових aKTiB Украiни,

статуту Унiверситету, Колективного договору, Правил внутрiшнього

розпорядку, Етичного кодексу Унiверситету, наказiв та роЗпоряДЖеНЬ РеКТОРа,

розпоряджень проректорiв за напрямами дiяльностi, рiшень Вченот ради та

науково-методичноi ради Унiверситету та цього Положення;
2) проводити роботу з дотримання вимог АнтикорупцiЙноi прОГРаМИ

Унiверситету та роз'яснювати необхiднiсть it дотримання пiдлеглим
працiвникам та здобувачам вищоi освiти;

3) зберiгати i рацiонально використовувати державне майно, фiнансовi та

матерiальнi ресурси Унiверситету;
4) створювати належнi умови

iнновацiйноi та виховноi дiяльностi;
5) органiзовувати та прово дити освiтнiй процес за iнститУцiЙнОЮ (ОЧНа

(денна), заочна, дистанцiйна, мережева), iндивiдуальною (екстернатна) та

дуаJIьною формами навчання, за видами навчальних занять з дисциплiн кафедр

вiдповiдно до затверджених навч€uIьних планiв i графiкiв освiтнього процесу

щодо пiдготовки фахiвцiв за освiтнiми ступенями бакалавра та магiстра, а

провадження освiтньоi, науковоi,



також за освiтньо-науковим piBHeM доктора фiлософii та науковиМ piBHeM

доктора наук.
Ъl забезпечувати якiсть освiтнього процесу вiдповiдно до стандартiв

вищоТ освiти та нормативно-правових aKTiB з органiзацii освiтнього процесу;

7) брати участь у складаннi розкладiв навч€шьних занять, залiкiВ та
екзаменiв, здiйснювати контроль за дотриманням порядку ix проведення;

8) затверджувати iндивiдуальнi навчальнi плани та графiки навчальноi

ООбО';; 
#Нr'r";"увати проведення та заг€uIьне керiвництво виробничою,

навч€tпьною i переддипломною практиками;
10) здiйснювати контроль за виконанням навч€LIIьних планlв 1 програм

пiдготовки бакалаврiв та магiстрiв;
11) органiзовувати облiк успiшностi та вiдвiдування навчаIIьних занять

студентами;
|2) здiйснювати монiторинг ведення електронних журн€Lлlв, анulпlз

результатiв успiшностi та вживати заходи для пiдвищення якостi навчання i

змiцнення навч€ulьноi дисциплiни студентiв;
13) забезпечувати проведення залiкiв, екзаменiв, ректорського контролю

знань студентiв;
14) удоскон€UIювати систему оцiнювання якостi освiтнього процесу,

15) органiзовувати та контролювати облiк i звiтнiсть з питань успiшностi
та якостi навIIання студентiв;

16) вносити пропозицii ректору Унiверситету про переведення студентiв

на наступний курс, вiдрахування або поновлення, про надання академiчних

вiдпусток;
l7) вносити пропозицii ректору Унiверситету щодо допуску студентlв до

складання квалiфiкацiйних екзаменiв i до захисту дипломних (випускних)

робiт;
1S) вносити пропозицii ректору Унiверситету щодо складу

екзаменацiйних комiсiй за вiдповiдними спецiальностями (освiтнiми

програмами);
19) органiзовувати проведення державноi атестацii випуокникiв,

забезпечувати умови для ефективноI роботи екзаменацiйних комiсiй;
вивчення регiонального ринку працi за
та розробляти пропозицii щодо оптимiзацiТ

20) органiзовувати
спецiальностями Iнституту
ступеневих ocBiTHix програм;

21) брати участь в органiзацii та проведеннi вступноТ кампанii за ocBiTHbo-

квалiфiкацiйними рiвнями;
22) впроваджувати та вдосконzlлювати системи забезпечення якостi

ocBiTHboi дiяльностi та якостi вищоi освiти (система внутрiшнього забезпечення

якостi);
2з) органiзоВуватИ опрацюВаннЯ та вдосконzLлення перелlку

компетентностей для пiдготовки бакаrrаврiв та магiстрiв за спецiальностями

Iнституту;



24) органiзовувати опрацювання на пiдставi перелiку компетентностей

структурно-логiчних схем викладання навч€шьних дисциплiн, навчапьних i

робочих навч€Lльних планiв зi спецiальностей (ocBiTHix програм) рiзних
освiтньо-квалiфiкацiйних piBHiB;

25) органiзовувати опрацювання та впровадження ocBiTHix програм

вiдповiдно до стандартiв вищоi освiти за лiцензованими спецiальностями;
26) органiзовувати опрацювання, узгодження та затвердження робочих

навчаJIьних планiв з дисциплiн, закрiплених за кафедрами Iнституту;
27) органiзовувати опрацювання навчzLпьних i робочих програм

навч€uIьних дисциплiн, закрiпленихза кафедрами та програм практик;
28) органiзовувати опрацювання кафедрами Iнституту перспективних i

поточних планiв за спецiальностями (освiтнiми програмами) пiдготовки
бакалаврiв, магiстрiв, докторiв фiлософiТ, докторiв наук;

29) улосконzlлювати змiст навчання iз врахуванням сучасних досягнень
науки, технiки, потреб ринку працi;

30) забезпечувати впровадження прогресивних методiв, HoBiTHix МеТоДиК,

сучасних iнформацiйних та iнновацiйних технологiй навчання;

3 1) здiйснювати координацiю навч€Lдьно-методичного та iнформацiЙного

забезпечення освiтнього процесУ ocBiTHix програм обов'язковою та додатковою
навчЕuIьною i навч€tпьно-методичною лiтературою ;

32) здiйснювати загаJIьне керiвництво пiдготовкою монографiй,

пiдручникiв, навч€шьних посiбникiв, iнших навч€шьно-методичних матерiалiв з

дисциплiн кафедр, пiдпорядкованих Iнституту;
3З) здiйснювати контроль видання пiдручникiв, навчшIьних посiбникiв,

методичних розробок, рекомендацiй, а також iншоi навч€tпьноi лiтератури,

засобiв навчання та навчzLпьного обладнання;
34) органiзовувати пiдготовку наукових кадрiв вищоi квалiфiкацii

(докторiв фiлософii, докторiв наук), здiйснювати контроль за строкаМи ЗахиСТУ

наукових робiт;
35) розглядати пропозицii кафедр щодо кандидатiв для вступу до

аспiрантури та докторантури;
3б) створювати умови для проведення науково-дослiдних робiт за

профiлями кафедр на ocHoBi бюджетного, грантового та iншого,
незабороненого законом фiнансування;

з7) органiзовувати маркетинговi заходи з просування на ринки та
комерцiалiзацii результатiв виконання науково-дослiдних робiт;

3S) упроваджувати результати науково-дослiдних робiт у практичнУ

дiяльнiсть та в освiтнiй процес;
39) сприяти розвитку науково-педагогiчних шкiл;
40) створювати умови для заJIучення студентiв до науковоi роботи;
41) здiйснювати керiвництво студентами, якi беруть участь У виконаННi

науково-дослiдних робiт, студентських наукових гуртках, наУКОВИХ

конференцiях, ceMiHapax;
42) обговорювати та органiзовувати участь студентiв у ВсеукраТнських

конкурсах студентських науково-дослiдних робiт;
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43) розробляти та вносити у встановленому порядку пропозицii щодо
оптимiзацii структури Iнституту та його структурних пiдроздiлiв;

44) координувати роботу кафедр щодо пiдготовки фахiвцiв вищоi

квалiфiкацiТ за спецiальностями, докторiв фiлософii i докторiв наук для Украiни
та iноземних KpaiH вiдповiдно до затверджених в установленому порядку

планом набору, мiждержавних договорiв та iндивiду€Lльних KoHTpaKTiB;

45) органiзовувати роботу стипендiальноi пiдкомiсii Iнституту;

46) готувати пропозицii щодо успiшного навчання i зразковоi поведiнки

студентiв та ix соцiального забезпечення;
47) здiйснювати контроль за стажуванням та пiдвищенняМ квалiфiкацii

науково-педагогiчних працiвникiв кафедр Iнституту;
4s) проводитИ органiзацiйнУ та iндивiдуальну роботу з науково-

педагогiчними працiвниками, iншими штатними працiвниками, студентами,

аспiрантами, докторантами Iнституту, спрямовану на iх активну участь у
ocBiTHboMy процесi, сприяти розвиткУ професiйноi культури, дотриманню
етичних норм, Правил внутрiшнього розпорядку, забезпеченню атмосфери
вимогливостi, доброзичливостi та взаемноi поваги У СТОСУНКаХ МiЖ

працiвниками Iнституту i студентами;
49) розвивати спiвпрацю з вищими навч€шьними закладами, дерЖаВниМи

органами, органами мiсцевого самоврядування, гаJIузевими органiзацiями,

пiдприемствами, науково-дослiдними iнститутами, iншими пiдприемствами та

органiзацiями нез€шежно вiд форп,r власностi;
50) органiзовувати заходи щодо профорiснтацii та зuшучення осiб на

навчання за спецiальностями (освiтнiми програмами), за якими Iнститут готус

фахiвцiв;
51) органiзовувати заходи щодо з€}лучення осiб на пiслядипломну

пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацii;
52) сприяти працевлаштуванню випускникiв через Щентр зв'язкiВ З

роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентiв <ПерспективD);

53) органiзовувати роботу кафедр щодо забезпечення творчих зв'яЗКiВ З

випускниками Iнституту;
54) здiйснювати пiдготовку проектiв договорiв на проведення практики;

55) органiзовувати пiдготовку лiцензiйних та акредитацiЙних сПраВ За

напрямами пiдготовки та спецiальностями (освiтнiми програмами) Iнституту;
56) здiйснювати супровiд веб-сайту Iнституту;
57) висвiтлювати результати дiяльностi Iнституту на iнформацiйних

стендах i в засобах масовоi iнформацii;
58) забезпечувати участь спiвробiтникiв кафедр у роботi спецiалiзованих

вчених рад iз захисту дисертацiй на здобуття наукового ступеня доктора наук
таlабо доктора фiлософii, експертних рад, комiсiй, робочих груп MiHicTepcTBa

освiти i науки Украiни, органiв забезпечення якостi освiти;
59) визначати разом з органами самоврядування IнститутУ реЙтиНГ

кафедр та Тх науково-педагогiчних працlвникlв;
60) органiзовувати проведення Всеукраiнських студентських олiмпiаД;
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61) здiйснювати комплекс заходiв, спрямованих

високорозвиненоi особистостi в дусi патрiотизму, поваги

УкраТни та верховенства Права;

62) розробляти та затверджувати у встановленому порядку плани

"""o""oi'poOor" 
та вдоскон€UIювати навчаJIьно-виховний процес в Iнститутi;

63) органiзовувати разом 1з громадськими органrзацlями La upr.''L,''l

студентського самоврядування виховну роботу серед студентiв i навчально-
громадськими органiзацiями органом

допомiжного персоналу;
64) .ory"ur" на пiдставi рiшення постiйно дiючоТ KoMicii з питань

проживання учасникiв освiтнього процесу в гуртожитках студентського

,i.r"r*u, необхiднi документи щодо поселення студентiв у гуртожиток;

65) призначати за IIоданняМ кафедр KypaTopiB академiчних ГрУП,

органiзовуuur" ik роботу та контроль за iх дiяльнiстю;
66) у "ru.rЬдii 

з органом студентського самоврядуваннЯ розроблЯти та

проводити заходи щодо запровадження в студентському середовищi здорового

способу життя;
67) у взаемодii з Щентром культури та 

мистецтв проводит" 
1i1:o1 т:a:

пiдвищення духовного та культурно-освiтнього рlвня студентськоl молод1,

сприяти розвитку художньоi самодiяльностi в Iнститутi;- бsi аналiiувати випадки правопорушень, порушеIIь дисциплiни та

громадського порядку, аморалъноi поведiнки та здiйснювати ik профiлактику в

межах чинних нормативно-правових aKTiB ;

69) органiзовувати участь студентiв Iнституту в загальноунlверситетських

культурно-масових та спортивних заходах;

70) уникати та не допускати виникнення конфлiкту iHTepeciB.

на виховання
до Конституцii

1з та

6. МIЖНАРОДНА ДIЯЛЬНIСТЬ IНСТИТУТУ

6.1. Мiжнародна дiяльнiсть Iнституту здiйснюеться вiдповiдно до вимог

нормативно-правових akTiB Украiни та Унiверситету.
6.2. Iнститут за дорученням ректора Унiверситету або вiдповiдного

проректора встановлюе та пiдтримуе навчirльно-методичнi, HaykoBi та iншi

зв'язки з навч€шьними закладами, органlзацlями та установами зарубiжних

краiн, мiжнародними органiзацiями та фондами, проводить вiдповiдно до

уппuд.""х Унiверситетом угод та договорiв науково-дослiднi, консультативнi,

рекламно-iнформацiйнi та iншi заходи,

6.3. Повноваження Iнституту по злiйсненню мiжнародноi дiяльностi:

1) здiйснення мiжнародного спiвробiтництва та партнерства у межах

наданих повноважень з навчztльними закладами, органiзацiями та установами

зарубiжних краiн, мiжнародними органiзацiями та фондами на пiдставi угод,

укладених Унiверситетом;
2) опрацювання та реалiзацiя комплексу заходlв щодо 1нтеграц11 в

мiжнародний освiтньо-науковий простiр;
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3) вивчення мiжнародного досвiду пiдготовки фахiвцiВ за профiлеМ

кафедр Iнституту та використання його в ocBiTHboMy процесi;- 
цl презентацiя дiяльностi та досягнень на мiжнародноI\{у piBHi, зокрема за

допомогою веб-сайту Iнституту в мережi <<IHTepHeT>>;

5) органiзацiя обмiну студентами та науково-педагогiчними працiвниками

зi спорiдненими iнститутами, факультетами, кафедрами вищих навч€LIIьних

закладiв-партнерiв згiдно договорiв спiвробiтництва;
6) участь у виконаннi мiжнародних ocBiTHix проектiв, програм;

7) органiзацiя зв'язкiв та пiдтримка бази даних iноземних випускникiв

кафедр Iнституту (за ix наявностi);
8) участь у мiжнароднiй iнтеграцii у сферi пiдготовки кадрiв шляхоМ

реалiзацii програми <<Подвi йний диплом> ;

9) органiзацiя та участь у мiжнародних
конкурсах, виставках;

10) органiзацiя сприяння та здiйснення

конференцiях, ceMiHapax,

контролю за розвитком
мiжнародного спiвробiтництва кафедр Iнституту.

7. ФtнАнсувАння Iнституту

7 .l. Фiнансове забезпечення дiяльностi Iнституту здiйснюсться

Унiверситетом.
7.2. Щжерелами фiнансування Iнституту е:

1) кошти заг€Lльного фонду,Щержавного бюджету;
2) кошти спецiального фондУ державного бюджету, отриманi вiд надання

платних послуг, що дозволенi нормативно-правовими актами;

3) iншi надходження, не забороненi нормативно-правовими актами

(гранди, благодiйнi внески тощо).

8. ВIДПОВIДАЛЪНIСТЬ IНСТИТУТУ

8.1. Вiдповiдальнiсть Iнституту реалiзусться через вiдповiдаrrьнiсть Його

працiвникiв: директора, заступникiв директора, iнспекторiв, диспетчерiв.
Вiдповiдальнiсть кожного працiвника с iндивiдуалЬноЮ, З€lлеЖнО ВiД

покладених на нього посадових обов'язкiв i визначена його посадовою

iнструкцiею та Правилами внутрiшнього розпорядку.
8.2. ,.Щиректор Iнституту несе персонzrльну вiдповiдальнiсть за:

1) роботу Iнституту в цiлому;
2) стан навчальноi, виховноi i науково-дослiдноi роботи В колективl

Iнституту;
3) стан трудовоi дисциплiни;
4) комплектування i пiдготовку керiвних i науково-педагогiчниХ КаДРiВ;

5) якiсть пiдготовки випускникiв Iнституту та сприяння ix
працевлаштуванню;
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6) виконання cBoix обов'язкiв i використання
7) порядок на закрiплених за Iнститутом

навчальних кабiнетах.

наданих прав;
територiях, аудиторiях

9. ВЗА€МОВIДНОСИНИ IНСТИТУТУ З IНШИМИ
пtдроздtлАми

9.1. Реалiзуючи своi мету, завдання,
дiяльнiсть Iнститут взаемодiс:

права, обов'язки, мiжнародну

l) з пiдпорядкованими_ Iнституту кафедрами - з питань органiзацii Bcix
rlФrrl,дtYllD \rw_crllгl-D\r-гrсrJl\UбUl лr)JrbHUU'r'r 'r'a КОНТРОЛЮ За НИМИ;

2) з кафедрами iнших навчЕшьно-наукових iнститутiв i факультетiв - з
питань забезпечення освiтнього процесу ix викладачами в Iнститутij

3) з iншими навч€шьно-науковими iнститутами i факультетами - з питань
вивчення та обмiну досвiдом, здiйснення наукових
наукових, виховних та iнших комунiкативних заходiв;

4) з вiддiлами, якi входять до Щентру iнформацiйно-обчислюв€UIьних
систем та технологiй, що забезпечують автоматизацiю управлiнняУнiверситетом - з питань автоматизацiТ документообiгу освiтньогЪ .rроц".у,його iнформацiйно-аналiтичноi пiдтримки та звiтностi, монiйрингу
електронних журналiв успiшностi студентiв, оновлення iнформацiйних сайтiв
Iнституту та Унiверситету;

i . 5) з. навч€tльним вiддiлом, Щентром менеджменту та монiторингу якостiv освlти, вlддlлом внутрlшнього аулит!, госцодарським вiддiлом, науковою
бiбЛiОТеКОЮ iM. М.В. !ОВНар-ЗапольсУкого flержавного вищого навчального
закладу <<китвський нацiональний економiчний унiверситет iM. В. Гетьмана> та
з iншими структурними пiдроздiлами у зв'язку в вйконанням покладених на
Iнститут функцiй;

6) з вiддiлом аспiрантури i докторантури - з питань пiдготовки докторiв
фiлософii та докторiв наук.

одержус та надае
9.2. У взаемовiдносинах1носинах iз ,

iнформацiю,
вк€ваними пiдроздiлами дирекцiя Iнституту

передбачену вiдповiдними нормативно-
правовими актами Унiверситету.

напрямiв ocBiTHbo-HayKoBoi дiяльностi та контролю за

дослiджень, спiльних

10. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО
ПОЛОЖЕННЯ ПРО IНСТИТУТ

10.1 . Реорганiзацiя та лiквiдацiя навч€lJIьно-наукового Iнституту
iнформацiйних технологiй в економiцi .Щержавного вищого навч€Lльного
закладу <Киiвський нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима
Гетьмана> здiйснюсться в установленому законодавством порядку, на пiдставi
рiшення Вченоi Ради Унiверситету, яке вводиться в дiю нак€вом ректораУнiверситету.
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I0.2. Положення про Навчально-науковий iнститут iнформацiйних
технологiй в економiцi .Щержавного вищого навч€шьного закладу <Киiвський
нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>> ухваJIЮеться
вченою радою Iнституту, розглядаеться та затверджуеться Вченою раДОЮ
Унiверситету. Положення вводиться у дiю наказом ректора Унiверситету.

l0.3. Змiни та доповнення до Положення ухвалюеться вченою радою
Iнституту, розглядаються i затверджуються Вченою радою УнiверситетУ. Змiни
та доповнення до положення вво я у лiю наказом ректора Унiверситету.

Ректор Д. Г. Лук'яненко

ПОГОДЖЕНО:

Щиректор iнституту iнформацiйних
технологiй в економiцi

В. о. помiчника ректора-нач€Lльник
вiддiлу кадрiв

Начальник фiнансово-економiчного
вiддiлу

Головний бухгалтер

Начальник юридичного вiддiлу

С.С. Ващаев

К.А.,.Щемченко

Л.Г. Кузьменко

Л.П. Горелiкова

Т.В. овсяннiкова
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,Щодаток 1

пЕрЕлIк
ocHoBHoi документацii щодо органiзацii та

управлiння дiяльнiстю Iнстиryту
1. Положення про Iнститут.
2. Посадовi iнструкцiТ (функчiональнi 

.обов'язки) 
науково-педагогiчних

працiвникiв Iнституту, навч€шьно-допомiжного персонаJIу Iнституту,

затвердженi ректором Унiверситету,
3. закон украiни <проосвiту> вiд 5 вересня 20]17 р. Nч 2145_VIII.

4. закон украiни <про вищу ocBiTy> вiд 1 липня 2014 р. JФ 1556_vII.

5. Закон Украiни пПро наукову i науково-технiчнУ дiяльнiсть>> вtд 26

листопада 20t5 р. JФ 848-VIII.
6. <Кодекс законiв про працю УкраiЪи> вiд 10 грудня |971, Р,,

затверджений Законом Украiни J\b 322-VШ,
7. Стандарти вищоi освiти Украiни,
8. OcBiTHi програми (освiтньо-професiйнi, ocBiTHbo-HayKoBi).

9. Система забезпечення якостi вищоi освiти,

10. Копiя лiцензiй на освiтню дiяльнiсть,
1 1. Копiя свiдоцтв про акредитацiю,
|2. Нормативно-правовi акти (накази, рiшення, розпорядження

MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни),
1j. Вхiднi документи (рiшення Вченоi Ради Унiверситету,

накази, розпорядження по унiверситету тощо, що стосуються

Iнституту).
i+. Проrоколи зборiв (конференцii) трудового колективу Iнституту,

15. Г[пан роботи Вченоi Ради Iнституту на навч€шьний piK.

16. Протоколи засiдань Вченоi Ради Iнституту,

1 7. освiтньо-кв€tлiфiкацiйнi характеристики,

1 7. Структурно-логiчнi схеми пiдготовки фахiвцiв,
18. Навча_гrьнi плани спецiальностей Iнституту (дл" денноi, заочноi,

дистанцiйноi форм навчання).
19. Робочi навчальнi плани спецiальностей (спецiалiзацiй) IнститутУ (для

денноi, заочноi, дистанцiйноi форм навчання),

20. Робочi навчальнi програми з дисциплiн вlдповlдних спец1€lльностеи

(спецiалiзацiй).
21. Графiк освiтнього процесу на навчаJIьнии рlк,
22. Розклад навчztльних занять.

2З. Розклад екзаменiв.
24.fIлани основних заходiв Iнституту на навч€Lлъний piK (з додатками):

1) план методичноi роботи;
2) план науковоi роботи;
3) план роботи науково-методичноi ради Iнституту;

4) план контролю освiтнього процесу керiвним скJIадом Iнституту;

5) план профорiентацiйноi роботи;
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6) план виховноi роботи, у т.ч. плани роботи керiвникiв (KypaTopiB)
академiчних груп;

7) перспективний та рiчний (на навчальний piK) плани пiдвищення
квалiфiкацii керiвного складу та науково-педагогiчних працiвникiв Iнституту;

8) перспективний та рiчний плани розвитку i вдосконаIIення науково-
навчzlпьноi лабораторноI бази Iнституту.

25. Матерiали науково-дослiдноi роботи (плани, звiти науково-дослiдноТ

роботи та плани i звiти про органiзацiю студентськоТ науково-дослiдноi роботи
i роботи з обдарованою студентською молоддю).

26. Матерiали тематичних, наукових (науково-методичних) конференцiй.
27 . Протоколи засiдань науково-методичноi ради Iнституту.
28. Зведенi данi про результати екзаменацiйних сесiй (складання

екзаменiв).
29. Залiково-екзаменацiйнi вiдомостi.
З0. Навчальнi картки студентiв.
31. Списки студентiв академiчних груп.
32. Звiти i протоколи.Щержавних екзаменацiйних комiсiй.
33. Звiт про роботу Iнституту за навч€Llrьний piK.
З4. Заявки на виготовлення документiв про ocBiTy.
35. Журнали:
1) облiку результатiв залiкiв i екзаменiв академiчних груп;
2) реестрацii залiково-екзаменацiйних листiв;
3) облiку та видачi iндивiдуальних навч€uIьних планiв студентiв

(залiкових книжок);
4) облiку та видачi студентських квиткiв;
5) реестрацii виклику на сесiю студентiв-заочникiв;
6) ру*у контингенту студентiв;
7) журнали видавання дипломiв;
8) рейтингового контролю успiшностi студентiв;
9) ресстрацii заяв студентiв;
10) академiчних та iнших довiдок.
3 б. Розпорядження директора Iнституту.
37. Копii наказiв i розпоряджень ректора Унiверситету.
38. Копii наказiв про студентський склад, призначення стипендiй та

премiй студентам, склад екзаменацiйних комiсiй, закрiплення тем випускних
робiт тощо.

39. Внутрiшнi вихiднi документи (службовi, пояснюв€Llrьнi та доповiднi
записки, клопотання, довiдки тощо).

40. Затверджена номенкJIатура справ Iнституту.
4|. Акти про знищення семестрових та ква_гriфiкацiйних письмових

екзаменацiйних робiт студентiв Iнституту.
42. Опис документiв, якi дирекцiя переда€ на зберiгання до apxiBy.
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