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Положення про Навчально-науковий iнститут <Iнститут iнформацiйних
технологiЙ в економiцi Щержавного вищого навч€Lпьного закладу <Киiвський
нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана> розроблене
вiдповiдно до:
Закону Украiни пПро ocBiTy>, Закону УкраiЪи <Про вищу

Закону
Украiни <Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть>>, Статуту Щержавного
вищого навч€Lпьного закладу <Киiвський нацiональний економiчний
унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>, Колективного договору !ержавного
вищого навчапьного закJIаду <<Киiвський нацiональний економiчний
унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана)) на 2019 - 202З роки, ПоложеннrI про
органiзацiю освiтнього процесу в Щержавному вищому навч€Lпьному закладi
<Киiвський нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>
(нова редакцiя), затвердженого рiшенням Вченоi ради Щержавного вищого
навчапьного закладу <Киiвський нацiональний економiчний унiверситет iMeHi
Вадима Гетьмана>> вiд 27.02.2020 (протокол J$ 7) та введеного в дiю наказом вiд
28.02.2020 J\Ъ l07, Типового положення про навчаJIьно-науковий iнститут
Щержавного вищого навч€Lпьного закладу <<КиТвський нацiональний
економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>>, затвердженого Вченою
радою ,Щержавного вищого навчапьного закладу <<Киiвський нацiональний
економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана> (нова редакцiя) 28.|1.2019
(протокол вiд 28.1 1 .20|9 J\Ъ 4) та введеного в дiю наказом вiд 28.1 1 .20|9 NЬ 875.
1.

ocBiTy>>,

зАгАльнI положЕння

1.1. Навчапьно-науковий iнститут <Iнститут iнформацiйних технологiй в
економiцi> це структурний пiдроздiл Щержавного вищого навчаJIьного

закладу <Киiвський нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима
Гетьмана) (далi - Унiверситет), що об'сднус вiдповiднi кафедри, лабораторii,
науково-дослiднi центри та експериментальнi лабораторiТ, якi провадять

освiтню дiяльнiсть i проводять HayKoBi дослiдження.
1.2. Навчапьно-науковий iнститут <Iнститут iнформацiйних технологiй в
економiцi Щержавного вищого навч€tльного закладу <КиiЪський нацiональний
економiчниЙ унiверситет iMeHi Вадима Гетьманаu (даrri - Iнститут) е навчальнонауковим структурним пiдроздiлом Унiверситету, який пiдпорядкований
безпосередньо ректору.
l .3. Повн а назва Iнституту:
1) украiЪською мовою Навчально-науковий iнститут <Iнститут
iнформацiйних технологiй
економiцi Щержавного вищого навч€шьного
Закладу <<КиiвськиЙ нацiональниЙ економiчниЙ унiверситет iMeHi Вадима
Гетьмана>;
2) англiйською мовою - Educational and Scientific Institute <Institute of
Information Technologies in Economics at Kyiv National Bconomic University
named аftеr Vadym Hetman>.
3) Скорочена назва - НШ IIТЕ ДВНЗ кКНЕУ iM. В.Гетьмана>.
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1.4. Метою створення Iнституту € 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 вищоi освiти за бакалаврським та
магiстерським рiвнями вищоi освiти, а також за освiтньо-науковим piBHeM
доктора фiлософii та науковим piBHeM доктора наук.

1.5. Iнститут створю€ться, реорганiзовусться та лiквiдусться рiшенням
ВченоТ ради Унiверситету вiдповiдно до наказу ректора Унiверситету.
Iнститут створюеться якщо BiH об'сднуе не менше як три кафедри таlабо
лабораторii, якi у сукупностi забезпечують пiдготовку не менше 200 здобувачiв
вищоi освiти денноТ форми навчання.
1.6. Iнститут на piBHi структурноi одиницi Унiверситету реалiзус функцiю

та

управлiння пiдготовкою здобувачiв вищоi освiти за
бакалаврським та магiстерським рiвнями вищоi освiти, а також за ocBiTHboорганiзацii

науковим piBHeM доктора фiлософii та науковим piBHeM доктора наук.
1.7 . Iнститут забезпечуе пiдготовку фахiвцiв за iнституцiйною (очна
(денна), заочна, дистанцiйна, мережева), iндивiдуальною (екстернатна) та
дуальною формами здобуття вищоi освiти.
1.8. Iнститут провадить дiяльнiсть
умовах централiзацii функцiй
управлiння та обслуговування.
1.9. Об'сктами управлiння Iнституту е процеси:
l) органiзацii навчальноТ, навчально-методичноi, вихованоi та науководослiдноi роботи кафедр, безпосередньо пiдпорядкованих Iнституту;
2) координацiТ дiяльностl lнших кафедр, якi забезпечують виконання
навч€Lпьного 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.
своiй дiяльностi Конституцiею Украiни,
1.10. Iнститут керуеться
Законами Украiни <Про ocBiTy>, кПро вищу ocBiTy>>, <Про наукову i науковотехнiчну дiяльнiсть>> , iншими нормативно-правовими актами, а також наказами
i розпорядженнями ректора, рiшеннями Вченоi ради та науково-методичноi
ради Унiверситету i Вченоi ради Iнституту, Статутом Унiверситету,
Колективним договором Щержавного вищого навча_пьного закладу <Киiвський
нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана> на 2019 - 202З
роки, Правилами внутрiшнього розпорядку, о також цим Положенням.
1.11. Керiвництво Iнститутом здiйснюс директор, який мае науковий
ступiнь таlабо вчене (почесне) звання вiдповiдно до профiлю Iнституту.
1.I2. Щиректор Iнституту признача€ться ректором Унiверситету на строк
до 5 (п'яти) poKiB за згодою бiльшостi вiд повного складу органу громадського
самоврядування Iнституту.
1.13. Згоду на призначення директора Iнституту орган громадського
самоврядування дае iз застосуванням процедури прямого голосування на

в
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зборах органу громадського самоврядування (вiдкритого чи тасмного, за
вибором зборiв, про що приймаеться окреме рiшення на зборах органу

громадського самоврядування).
1.14. Щиректор Iнституту виконуе своi
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 iнструкцiею директора.
Пропозицiя про звiльнення директора Iнститут вноситься до органу
громадського самоврядування Iнстиryту не менш як половиною голосiв
статутного складу Вченоi ради Iнституту. Пропозицiя про звiльнення директора
Iнституту приймаеться не менш як двома третинами голосiв статутного складу
органу громадського самоврядування Iнституту.
1.16. Щиректор може делегувати частину cBoix повноважень заступникам.
За поданням директора та за погодженням з органом студентського
самоврядування Iнституту функцiТ заступникiв директора можуть покладатися
осiб числа науково-педагогiчних працiвникiв Iнституту згiдно
встановленого порядку на пiдставi наказу ректора Унiверситету.
1.17. У разi вiдсутностi директора його функцii виконуе заступник, що
призначаеться нак€вом ректора Унiверситету.
збори
1.18. Органом грOмадського самоврядування Iнституту
(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
тасмних виборiв.
1.19. Порядок скликання органу громадського самоврядування Iнституту
та його дiяльностi визначаються Статутом Унiверситету.
1 .20. Орган громадського самоврядування Iнституту:
1) оцiнюе дiяльнiсть директора Iнституту;
2) затверджуе рiчний звiт про дiяльнiсть Iнституту;
3) дас згоду на призначення директора Iнституту у порядку, визначеному
п. 1. 1 З цього Положення;
4) у порядку, визначеному п.1.15, цього Положення, подас ректору
Унiверситету пропозицii 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 колегiа-ltьного органу громадського
самоврядування Унiверситету;
7) вирiшуе iншi питання вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB
Украiни.
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1.21. Колегiальним органом управлiння Iнституту е його Вчена рада, яку
очолюе голова. Голова Вченоi ради обираеться таемним голосуванням з числа
членiв Вченоi ради Iнституту, якi мають науковий ступiнь таlабо вчене
(почесне) звання, на строк дiяльностi ВченоТ ради.
Склад Вченоi ради Iнституту та органiзацiя if роботи визначаються
окремим положенням та регламентом.
|.22. При Вченiй радi Iнституту можуть за потреби формуватися KoMicii:
навчzшьно-методична, iз науково-дослiдноi роботи тощо.
Iнститутi функцiонуе орган студентського самоврядування,
|.2З.
порядок утворення, структура, компетенцiя
функцiонування якого
визначаються Законами Украiни <Про ocBiTy, <Про вищу ocBiTy> та
Положенням про студентське самоврядування Щержавного вищого навчального

В

та

закладу <Киiвський нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима
Гетьмана>>.

1.24. Студентське самоврядування дiе на piBHi Iнституту, курсу та групи.
1.25. lиректор Iнституту сприяс створенню нzlirежних умов для

дiяльностi органiв студентського самоврядування (надання примiщення, меблiв,
оргтехнiки, забезпечення телефонним зв'язком, доступом до IHTepHeTy,
вiдведення мiсця для встановлення iнформацiйних стендiв тощо).
1.2б. Iнститут мае круглу печатку зi cBoiM найменуванням та емблему, якi
затверджуються згiдно встановленого порядку.
t.27.,Щiяльнiсть Iнституту здiйснюеться на ocнoBi рiчного плану роботи,
затвердженого ректором Унiверситету.
1.28. Щiяльнiсть Iнституту за навчальний piK оцiнюсться вiдповiдно до
чинних нормативно-правових aKTiB.
|.29. За Iнститутом закрiплюються примiщення, обладнання та маЙно
згiдно з iнвентаризацiйною вiдомiстю, яка складаеться щорiчно.
2.

ОСНОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДШЛЬНОСТI IНСТИТУТУ

2.1. Основною метою дiяльностi Iнстиryту е задоволення потреб в якiснiй
вищiй ocBiTi, формування гармонiйно розвиненоi особистостi, поповнення
кадрового потенцiалу лержавних органiв, органiв мiсцевого самоврядування,
пiдприемств, установ та органiзацiй Bcix форпл 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,
якi спроможнi успiшно працювати в конкурентному середовищi в YKpaiHi та за
Ti межами.
2.2.Iнститут вiдповiдно до мети реалiзуе TaKi ocHoBHi завдання:
1) органiзацiя, координацiя i контроль навч€Lпьноi, навчально-методичноТ
роботи iз студентами;
2) улосконaшення науково-методичного забезпечення освiтнього процесу
i контроль за роботою пiдпорядкованих Iнституту кафедр;

3) органiзацiя наукових дослiджень, контроль за ними та пiдготовка

науково-педагогiчних кадрiв на пiдпорядкованих Iнституту кафедрах;
4) коорлинацiя культурно-масовоi й виховноi роботи, дозвiлля та побуту
студентiв, стипендiального забезпечення студентiв вiдповiдно до чинних
нормативно-правових aKTiB.
2.5. З метою координацiI дiяльностi Унiверситету та Iнституту iз
центр€tльними органами виконавчоТ влади, iншими державними органами i
органами мiсцевого самоврядування ректор за поданням Щиректора Iнституту
може укладати угоди про спiвробiтництво, що визначатимуть KoHKpeTHi
напрямки i завдання Iнституту, а також професiйнi та галузевi вимоги до
пiдготовки фахiвцiв.

2.6. Робота Iнституту фунтуеться на принципах

HayKoBocTi,
саморозвитку, самоврядування, демократичностi, прозоростi й вiдкритостi,
гуманiзму, колегiальностi та гласностi обговорення питань, вiднесених до його

компетенцii, незалежностi вiд полiтичних партiй, громадських

i

органiзацiй.
3.

релiгiйних

ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА IНСТИТУТУ

3.1. Iнститут складасться з таких структурних пiдроздiлiв:
1) кафедра iнформатйки та системологii;
2) кафедра математичного моделювання та статистики;
3) кафедра iнформацiйних систем в економiцi;
4) кафедра комп'ютерноi математики та iнформацiйноi безпеки;
5) навчально-наукова лабораторiя iнформацiйних управляючих систем i
технологiй кафедри iнформацiйних систем в економiцi;
б) навч€lJIьно-наукова лабораторiя системного аналiзу та прийняття

управлiнських рiшень кафедри комп'ютерноi математики та iнформацiйноi
безпеки;

7)

навч€шьно-наукова лабораторiя <Полiгон кiбербезпеки)> кафедри
комп'ютерноi математики та iнформацiйноi безпеки;
8) Вчена рада Iнституту;
9) редакцiйна колегiя Iнституту;
10) дирекцiя.

3.2.,,Щiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Iнституту регламентуеться
чинним законодавством УкраiЪи та вiдповiдними Положеннями, якi
затверджуються Вченою радою Унiверситету та вводяться в дiю нак€вами
ректора.

З.З. Штатнi одиницi Iнституту та його пiдроздiлiв директор визначае
згiдно з нормативами i погоджуе з фiнансово-економiчним вiддiлом
Унiверситету.
Рiшення щодо введення штатних одиниць приймае ректор Унiверситету.
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Штатнi одиницi Iнституту щорiчно переглядають та затверджують згiдно
з чинними нормативно-правовими актами.
3.4. Рiшення про внесення змiн до структури Iнституту, якi пов'язанi зi
створенням або лiквiдацiсю кафедр та iнших пiдроздiлiв Iнституту, змiною
профiлю пiдготовки фахiвцiв, ухваJIюеться Вченою радою Унiверситету i

затверджусться наказом ректора.
3.5. Органiзацiя дiяльностi Iнституту та управлiння ним здiйснюються на
пiдставi основноТ документацii, яка з€Lзначена у !одатку 1.
4.

4.I. Права Iнституту

заступникiв директора.
4.2. Iнститут мас право:

1)

прАвА Iнституту

реалiзуються через права його директора,

визначати змiст ocBiTHboi дiяльностi

ocBiTHboT дiяльностi та стандартiв вищоi освiти;

з

урахуванням стандартiв

2) запроваджувати форми та засоби органiзацii освiтнього процесу;
органiзовувати HayKoBi, науково-практичнi
навчапьно-методичнi

конференцii, семiнари, конкурси, олiмпiади 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, Науковометодичнiй радi Унiверситету щодо вдосконаIIення навчrllrьних планiв i
про|рам, навчаJIьно-виховного i науково-дослiдних процесiв;
5) здiйснювати контроль за BciMa видами навч€Lпьних занять, екзаменiв,
залiкiв, якi проводять зi студентами Iнституту;
б) затверджувати в окремих випадках iндивiдуальнi строки складання
екзаменiв i залiкiв для студентiв;
7) надавати дозвiл студентам за наявностi поважних причин
перескладання академiчноi заборгованостi в перiод екзаменацiйноТ cecii;

8) створювати i

затверджувати екзаменацiйнi KoMiciT

та графiки

з

перескладання семестрових екзаменiв за навч€tlrьними планами;
9) здiйснювати в установленому порядку перезарахування дисциплiн при
переведеннi студентiв з iнших вищих навч€Llrьних 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 пропозицiТ щодо матерiального заохочення наукових,
науково-педагогiчних та iнших штатних працiвникiв Iнституту;

12) вносити пропозицii ректору щодо лiцензування освiтньоi 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 розвитку матерiально-технiчноi бази Iнституту;
17) вносити пропозицii ректору та Вченiй радi Унiверситету щодо
сприяння реалiзацii програми iнновацiйного розвитку Унiверситету, Iнституту,
модернiзацii навчuшьно-лабораторного та наукового обладнання, оснащення
кафедр, аудиторiй, лабораторiй сучасними технiчними засобами навчання та
комп'ютерною технiкою;

1S) за дорученням ректора представляти iнтереси Унiверситету

в

мiжнародних органiзацiях, державних та недержавних органах, пiдприсмствах
та установах, громадських 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) дотримувuтися 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 Вченоi ради та
науково-методичноi ради Унiверситету та цього Положення;
2) проводити роботу з дотримання вимог АнтикорупцiйноТ програми
Унiверситету
дотримання пiдлеглим
роз'яснювати необхiднiсть
працiвникам та здобувачам вищоi освiти;
3) зберiгати i рацiонально використовувати державне майно, фiнансовi та
матерiальнi ресурси Унiверситету;
створювати належнi умови провадження ocBiTHboT, науковоТ,
iнновацiйноi та виховноТ дiяльностi;
5) органiзовувати та проводи,lи освiтнiй процес за iнституцiйною (очна
(денна), заочна, дистанцiйна, мережева), iндивiдуальною (екстернатна) та
дуzLльною формами навчання, за видами навч€Lпьних занять з дисциплiн кафедр
вiдповiдно до затверджених навч€Lпьних планiв i графiкiв освiтнього процесу
щодо пiдготовки фахiвцiв за освiтнiми ступенями бакалавра та магiстра, а

та

4)

fi

також за освlтньо-науковим piBHeM доктора фiлософiТ та науковим piBHeM

доктора наук.
6) Забезпечувати якiсть освiтнього процесу вiдповiдно до стандартiв
ВИЩОi Освiти та нормативно-правових aKTiB з органiзацii освiтнього процесу;
7) бРати Участь у складаннi розкладiв навчаJIьних занять, залiкiв та
екзаменiв, здiЙснювати контроль за дотриманням порядку ik проведення;
8) ЗатверДжувати iндивiдуальнi навчальнi плани та графiки навчальноТ
роботи студентiв;
9) органiзовувати проведення та загаJIьне керiвництво виробничою,
навч€Lльною i переддипломною практиками;
10) здiйснювати контроль за виконаннrIм навч€tльних планiв i програм
пiдготовки бакалаврiв та магiстрiв;
11) органiзовувати облiк успiшностi та вiдвiдування навч€tпьних занять
студентами;

|2) Здiйснювати монiторинг ведення електронних журналiв,

аналiз
результатiв успiшностi та вживати заходи для пiдвищення якостi навчання i
змiцнення навч€LlrьноI дисциплiни студентiв;
13) ЗабезПечувати проведення залiкiв, екзаменiв, ректорського контролю
знань студентiв;
14) УДОСКОН€LПЮВати систему оцiнювання якостi освiтнього процесу;
15) Органiзовувати та контролювати облiк i звiтнiсть з питань успiшностi
та якостi навчання студенfiв;
16) ВНОСити Пропозицii ректору Унiверситету про переведення студентiв
На НаСТУПНиЙ кУрс, вiдрахування або поновлення, про надання академiчних
вiдпусток;
17) вносити пропозицii ректору Унiверситету щодо допуску студентiв до
СКЛаДаННЯ КвалiфiкацiЙних екзаменiв
до захисту дипломних (випускних)
робiт;
вносити пропозицii ректору Унiверситету щодо скJIаду
екзаменацiйних комiсiй
вiдповiдними
спецiальностями (освiтнiми
програмами);

i

18)

l9)

за

органiзовувати проведення державноi атестацii випускникiв,

забезпечУватИ умовИ для ефективноi роботи екзаменацiйних комiсiй;

20)

органiзовувати вивчення регiонального ринку працi за
спецiальностями Iнституту та розробляти пропозицii щодо оптимiзацii

ступеневих ocBiTHix програм;
2l) брати участь в органiзацii та проведеннi вступноi кампанii за ocBiTHboкваrriфiкацiйними рiвнями ;
22) впроваджувати та вдосконzLлювати системи забезпечення якостi
освiтньоi дiяльностi та якостi вищоi освiти (система внутрiшнього забезпечення
якостi);

2з)

органiзовувати опрацювання

та

вдоскон€Lлення перелiку
компетентностей для пiдготовки бакалаврiв та магiстрiв за спецiальностями

Iнституту;
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24) органiзовувати опрацювання на пiдставi перелiку компетентностей
структурно-логiчних схем викладання навчаJIьних дисциплiн, навчzLпьних i
робочих навчzllrьних 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
навч€Lltьних планiв з дисциплiн, закрiплених за кафедрами Iнституту;
27) органiзовувати опрацювання навч€шьних
робочих програм
навч€Lпьних дисциплiн, закрiплених за кафедрами та програм практик;
28) органiзовувати опрацювання кафедрами Iнституту перспективних i
поточних планiв за спецiальностями (освiтнiми програмами) пiдготовки
бакалаврiв, магiстрiв, докторiв фiлософii, докторiв наук;
29) удосконzLпювати змiст навчання iз врахуванням сучасних досягнень
науки, технiки, потреб ринку працi;
30) забезпечувати впровадження прогресивних методiв, HoBiTHix методик,
сучасних iнформацiйних та iнновацiйних технологiй навчання;
31) здiйснювати координацiю навч€Lпьно-методичного та iнформацiйного
забезпечення освiтнього процесу ocBiTHix програм обов'язковою та додатковою
навчапьною i навчЕtльно-методичною лiтературою;
32) здiйснювати заг€Lпьне керiвництво пiдготовкою монографiй,
пiдручникiв, навча-пьних посiбникiв, iнших навч€Llrьно-методичних матерiалiв з
дисциплiн кафедр, пiдпорядкованих Iнституту;
33) здiйснювати контроль видання пiдручникiв, навч€Llrьних посiбникiв,
методичних розробок, рекомендацiй, а також iншоi навч€Lпьноi лiтератури,
засобiв навчання та навчаJIьного обладнання;
З4) органiзовувати пiдготовку наукових кадрiв вищоТ квалiфiкацii
(докторiв фiлософii, докторiв наук), здiйснювати контроль за строками захисту
наукових робiт;
35) розглядати пропозицiТ кафедр щодо кандидатiв для вступу до
аспiрантури та докторантури;
З6) 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;
38) упроваджувати результати науково-дослiдних робiт у практичну
дiяльнiсть та в освiтнiй процес;
З9) сприяти розвитку науково-педагогiчних шкiл;
40) створювати умови для з€Lпучення студентiв до науковоi роботи;
41) здiйснювати керiвництво студентами, якi беруть участь у виконаннi
науково-дослiдних робiт, студентських наукових ryртках, наукових
конференцiях, ceMiHapax;
42) обговорювати та органiзовувати участь студентiв у ВсеукраТнських
конкурсах студентських науково-дослiдних робiт;

i
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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 УкраТни
та iноземних краiЪ вiдповiдно до затверджених в установленому порядку
планом набору, мiждержавних договорiв та iндивiду€Lльних KoHTpaKTiB;
45) органiзовувати роботу стипендiальноТ пiдкомiсii Iнституту;
46) здiйснювати контроль за стажуванням та пiдвищенням квалiфiкацii
науково-педагогiчних працiвникiв кафедр Iнституту;
47) проводити органiзацiйну та iндивiдуальну роботу
науковопедагогiчними 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
стосунках мiж
працiвниками Iнституту i студентами;
48) розвивати спiвпрацю з вищими навч€Lльними закладами, державними
органами, органами мiсцевого самоврядування, гапузевими органiзацiями,
пiдприемствами, науково-дослiдними iнститутами, iншими пiдприемствами та
органiзацiями нез€шежно вiд форIrл власностi;
49) органiзовувати заходи щодо профорiентацii та зzLлучення осiб на
навчання за спецiальностями (освiтнiми про|рамами), за якими Iнститут готу€
фахiвцiв;
50) органiзовувати заходи щодо з€Lлучення осiб на пiслядипломну
пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацii;
51) сприяти працевлаштуванню випускникiв через Щентр зв'язкiв з
роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентiв <<Перспективa>);
52) органiзовувати роботу кафедр щодо забезпечення творчих зв'язкiв з
випускниками Iнституту;
53) здiйснювати пiдготовку проектiв договорiв на проведення практики;
54) органiзовувати пiдготовку лiцензiйних та акредитацiйних справ за
напрямами пiдготовки та спецiальностями (освiтнiми програмами) Iнституту;
55) здiйснювати супровiд веб-сайту Iнституту;
56) висвiтлювати результати дiяльностi Iнституту на iнформацiйних
стендах i в засобах масовоТ iнформацii;
57) забезпечувати участь спiвробiтникiв кафедр у роботi спецiалiзованих
ВЧеНИХ РаД iЗ ЗахисТУ дисертацiЙ на здобуття наукового ступеня доктора наук
таlабо доктора фiлософiТ, експертних рад, комiсiй, робочих груп MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни, органiв забезпечення якостi освiти;
58) ВиЗначати р€вом з органами самоврядування Iнституту рейтинг
кафедр та iх науково-педагогiчних працiвникiв;
5 9) органiзовувати проведення Всеукраiнських студентських олiмпiад;
60) здiйснювати комплекс заходiв, спрямованих на виховання
Високорозвиненоi особистостi в дусi патрiотизму, поваги до КонституцiТ
Украiни та верховенства Права;

з

у

1l

61) розробляти та затверджувати

у

встановленому порядку плани

виховноi роботи та вдоскон€Lпювати навч€Lпьно-виховний

процес в Iнститутi;
62) органiзовувати р€вом iз громадськими органiзацiями та органом
студентського самоврядування виховну роботу серед студентiв i навчальнодопомiжного персоналу;
63) готувати на пiдставi рiшення постiйно дiючоТ KoMicii з питань
проживання учасникiв освiтнього процесу
гуртожитках студентського
мiстечка, необхiднi документи щодо поселення студентiв у ryртожиток;
64) призначати за поданням кафедр KypaTopiB академiчних груп,
органiзовувати ik роботу та контроль за ix дiяльнiстю;
65) у взаемодii з органом студентського самоврядування розробляти та
проводити заходи щодо запровадження в студентському середовищi здорового
способу життя;
66) у взасмодii з Щентром культури та мистецтв проводити заходи щодо
пiдвищення духовного та культурно-освiтнього рiвня студентськоТ молодi,
сприяти розвитку художньоi самодiяльностi в Iнститутi;
67) аналiзувати випадки правопорушень, порушень дисциплiни та
громадського порядку, амор€Lльноi поведiнки та здiйснювати ik профiлактику в
межах чинних нормативно-правових aKTiB;
68) органiзовувати участь студентiв Iнституту в загальноунiверситетських
культурно-масових та спортивних заходах;
69) уникати та не допускати виникнення конфлiкту iHTepeciB.

в

б.

мIжнАроднА дIяльнIсть Iнституту

6.1. Мiжнародна дiяльнiсть Iнституту здiйсню€ться
нормативно-правових aKTiB УкраТни та Унiверситету.

вiдповiдно до вимог

6.2. Iнститут за дорученням ректора Унiверситету або вiдповiдного
проректора встановлюе та пiдтримуе навч€Lпьно-методичнi, HayKoBi та iншi

зв'язки

з

навч€Llrьними закладами, органiзацiями

та установами зарубiжних

краiн, мiжнародними органiзацiями та фондами, проводить вiдповiдно до

укладених Унiверситетом угод та договорiв науково-дослiднi, консультативнi,
рекламно-iнформацiйнi та iншi заходи.
6.3. Повноваження Iнституту по здiйсненню мiжнародноi дiяльностi:
l) здiйснення мiжнародного спiвробiтництва та партнерства у межах
наданих повноважень з навч€Lпьними закладами, органiзацiями та установами
зарубiжних KpaiH, мiжнародними органiзацiями та фондами на пiдставi угод,
укладених Унiверситетом;
2) опрацювання та реалiзацiя комплексу заходiв щодо iнтеграцii в
мiжнародний освiтньо-науковий простiр;
3) вивчення мiжнародного досвiду пiдготовки фахiвцiв за профiлем
кафедр Iнституту та використання його в ocBiTHboMy процесi;
4) презентацiя дiяльностi та досягнень на мiжнародному piBHi, зокрема за
допомогою веб-сайту Iнституту в мережi <IHTepHeT>;
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5) органiзацiя обмiну студентами та науково-педагогiчними працiвниками
спорiдненими iнститутами, факультетами, кафедрами вищих навч€tпьних

закладiв-партнерiв згiдно договорiв спiвробiтництва;
6) участь у виконаннi мiжнародних ocBiTHix проектiв, про|рам;
7) органiзацiя зв'язкiв та пiдтримка бази даних iноземних випускникiв
кафедр Iнституту (за ik наявностi);
8) участь у мiжнароднiй iнтеграцii у сферi пiдготовки кадрiв шляхом
реалiзацiТ програми <<Подвi йний дипломD ;
9) органiзацiя та участь у мiжнародних конференцiях, ceMiHapax,
конкурсах, виставках;

10) органiзацiя сприяння та здiйснення контролю за

мiжнародного спiвробiтництва кафедр Iнституту.
7.

розвитком

ФIНАНСУВАННЯ IНСТИТУТУ

7.1,. Фiнансове забезпечення дiяльностi Iнституту

здiйснюеться

Унiверситетом.
7.2. Щжерелами фiнансування Iнституту е:
1) кошти загапьного 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.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ IНСТИТУТУ

8.1. Вiдповiдальнiсть Iнституту реалiзуеться через вiдповiда-гrьнiсть його
працiвникiв: директора, заступникiв директора, iнспекторiв, диспетчерiв.
iндивiдуальною, залежно вiд
Вiдповiда_пьнiсть кожного працiвника
покJIадених на нього посадових обов'язкiв i визначена його посадовою
iнструкцiсю та Правилами внутрiшнього розпорядку.
8.2. Щиректор Iнституту несе персонtLпьну вiдповiдальнiсть за:
1) роботу Iнституту в цiлому;
2) стан навчальноi, виховноТ науково-дослiдноi роботи в колективi
Iнституту;
3) стан трудовоi дисциплiни;
4) комплектування i пiдготовку керiвних i науково-педагогiчних кадрiв;

е

i

5) якiсть

пiдготовки випускникiв Iнституту

та

сприrIння ix

працевлаштуванню;
6) виконання своiх обов'язкiв i використання наданих прав;

7) порядок на закрiплених за Iнстиryтом територiях, аудиторiях

навч€шьних

кабiнетах.
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9.

ВЗА€МОВIДНОСИНИ IНСТИТУТУ З IНШИМИ
ПЦРОЗДIЛАМИ

9.1. Реалiзуючи своi мету, завдання, права, обов'язки, мiжнароднУ

дiяльнiсть Iнститут взаемодiе:
1) З ПiдпоряДкованими Iнституту кафедрами - з питань органiзацii Bcix
напрямiв ocBiTHbo-HayKoBoi дiяльностi та контролю за ними;
2) З КафеДраМи iнших навчЕuIьно-наукових iнститутiв i факультетiв - з
питань забезпечення освiтнього процесу ix викладачами в Iнститутi;
3) З iншиМИ навчЕLпьно-науковими iнститутами i факультетами
- з питань
ВИВЧеННЯ та обмiну досвiдом, здiЙснення наукових дослiджень, спiльних
наукових, виховних та iнших комунiкативних заходiв;
4) З Вiддiлами, якi входять до I-{eHTpy iнформацiйно-обчислюв€ulьних

та

технологiй, що забезпечують автоматизацiю управлiння
УнiверсиТетом - з питань автоматизацii документообiгу освiтнього процесу,
його iнформацiйно-аналiтичноi пiдтримки та звiтностi, монiторингу

систем

еЛеКТРОнних ЖУрналiв успiшностi студентiв, оновлення iнформацiЙних сайтiв
Iнституту та Унiверситету;

5) з навчапьним вiддiлом,

менеджменту та монiторингу якостi
освiти, вiддiлом внутрiшнього аудиту, господарським вiддiлом, науковою
бiблiотекою iM. М.В. Щовнар-Запольського Щержавного вищого навчzшьного
Закладу <КиiвськиЙ нацiональниЙ економiчний унiверситет iM. В. Гетьмана>> та
З iншими сТруктурними пiдроздiлами у зв'язку в виконанням покладених на
Iнститут функцiй;
б) З бУхгалтерiею та фiнансово-економiчним вiддiлом з питань оплати
ПРацi Та матерiального заохочення працiвникiв; оплати ocBiTHix послуг;
матерiально-технiчного забезпечення
iнших питань вiдповiдно до
компетенцii вказаних вiддiлiв;
7) З вiддiлом аспiрантури i докторантури - з питань пiдготовки докторiв
фiлософiТ та докторiв наук.
9.2. У взасмовiдносинах iз вказаними пiдроздiлами дирекцiя Iнституту
одержуе та надас iнформацiю, передбачену вiдповiдними нормативноправовими актами Унiверситету.
I_{eHTpoM

та

10.

ПОРЩОК ЗАТВЕРДЖВННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО
ПОЛОЖЕННЯ ПРО IНСТИТУТ

10.1. РеОРГанiзацiя та лiквiдацiя навч€uIьно-наукового

Iнституту

iнформацiйних технологiй в економiцi .Цержавного вищого навч€шьного
закладу <КиIвський нацiона-пьний економiчний унiверситет iMeHi Вадима
Гетьмана>> здiйснюеться в установленому законодавством порядку, на пiдставi

рiшення Вченоi ради Унiверситету, яке вводиться
Унiверситету.
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в дiю

накЕшом ректора

l0.2. Положення про Навчально-науковий iнститут

iнформацiйних
технологiй в економiцi ,Щержавного вищого навчЕIгIьного закладу <<Киiвський
нацiона;rьний економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана) ухваJIюеться
вченою радою Iнституry, розглядасться та затверджуеться Вченою радою
Унiверситету. Положення вводиться у дiю наказом ректора Унiверситету.
10.3. Змiни та доповнення до Положення ухв€rлюеться вченою радою
Iнституту, розглядаються i затверджуються Вченою радою Унiверситету. Змiни
та доповнення до положення
у дiю наказом ректора Унiверситету.

Щмитро ЛУКОЯНЕНКО

Ректор

ПОГОДЖЕНО:
,Щиректор Навчально-наукового

iнституry кIнститут iнформацiйних
технологiй в економiцi ДВНЗ
<Киiвський нацiональний
економiчний унiверситет iMeHi
Вадима Гетьмана>

{;F,iйлвАщАев

------1

Начальник вiддiлу кадрiв

-

1'uБu-ЕКuНuМlЧЁvД"
Начапьникфiнансово-економiчного

вiддiлу

Головний

бухгаптер €Й,

Олена

лll)lr/
W
:'"

КОЦУПАЛ

людмилакузьмЕнко
JIюдмила

ГОРЕЛIКОВА

B.o.нaчaпЬникaюpидичнoгoвiддiлyW^дмилaCoкИPИHCЬкA

15

Щодаток

1

пЕрЕлIк

ocHoBHoi документацii щодо органiзацii та

управлiння дiяльнiстю rнстиryту

1. Положення про Iнститут.

2. Посадовi iнструкцii (функцiональнi обов'язки) науково-педагогiчних
працiвникiв Iнституту, навч€Lпьно-допомiжного персона-пу Iнституту,

затвердженi ректором Унiверситету.
З. Закон Украiни <Про ocBiTy>> вiд 5 вересня 2017 р. JФ 2145-VШ.
4. Закон Украiни оПро вищу ocBiTy>> вiд 1 липня 2014 p.Ns 1556-VII.

5. Закон Украiни <Про наукову

листопада 2015 р. J\b 848-VIII.

i

6.

науково-технiчну дiяльнiсть>> вtд 26

<Кодекс законiв про працю УкраiЪп>
затверджений Законом Украiни Ns 322-VШ.

вiд 10 грудня |97|

р.,

7. Стандарти вищоi освiти Украiни.
8. OcBiTHi програми (освiтньо-професiйнi, ocBiTHbo-HayKoBi).
9. Система забезпечення якостi вищоi освiти.
10. Копiя лiцензiй на освiтню дiяльнiсть.

l. Копiя свiдоцтв про акредитацiю.
|2. Нормативно-правовi акти (накази, рiшення, розпорядження
1

MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни).

13. Вхiднi документи (рiшення Вченоi ради Унiверситету, ректорату,
накази, розпорядження по унiверситету тощо, що стосуються дiяльностi

Iнституту).
l4. Протоколи зборiв (конференцii) трудового колективу Iнституту.
15. План роботи Вченоi ради Iнституту на навчЕLпьний piK.
1б. Протоколи засiдань Вченоi ради Iнституту.
1 7. Освiтньо-кв€tлiфiкацiйнi
характеристики.
17. Структурно-логiчнi схеми пiдготовки фахiвцiв.
18. Навчальнi плани спецiальностей Iнституту (дл" денноТ, заочноi,
дистанцiйноТ фор, навчання).
19. Робочi навчальнi плани спецiальностей (спецiалiзацiй) Iнституту (для
денноi, заочноТ, дистанцiйноi фор, навчання).
20. Робочi навчальнi програми з дисциплiн вiдповiдних спецiальностей
(спецiалiзацiй).
2l. Графiк освiтнього процесу на навч€шьний piK.
22. Р озклад навч€lльних занять.
23. Розклад екзаменiв.
24.fIлани основних заходiв Iнституту на навч€Lпьний piK (з додатками):
1) план методичноТ роботи;
2) план науковоi роботи;
3) план роботи науково-методичноi ради Iнституту;
4) план контролю освiтнього процесу керiвним складом Iнституту;
5) план профорiентацiйноi роботи;
16

б) ПЛаН ВиХовноi роботи, у т.ч. плани роботи керiвникiв

(KypaTopiB)
академiчних груп;
7) ПеРСПективний та рiчний (*rа навчальний piK) плани пiдвищення
КВаЛiфiКацii керiвного складу та науково-педагогiчних працiвникiв Iнституту;
8) перспективний та рiчний плани розвитку i вдоскон€шення науковонавч€Lпьноi лабораторноТ б ази Iнституту.
25. МаТерiали науково-дослiдноi роботи (плани, звiти науково-дослiдноi
роботи та плани i звiти про органiзацiю студентськоi 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.
30. Навчальнi картки студентiв.
31. Списки студентiв академiчних груп.
32. Звiти i протоколи Щержавних екзаменацiйних комiсiй.
33. Звiт про роботу Iнституту за навч€шьний piK.
34. 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€шьних планiв студентiв
(залiкових книжок);
4) облiку та видачi студентських квиткiв;
5) реестрацiТ виклику на сесiю студентiв-заочникiв;
6) руху контингенту студентiв;
7) журнали видавання дипломiв;
8) рейтингового контролю успiшностi студентiв;
9) реестрацii заяв студентiв;
l0) академiчних та iнших довiдок.
36. Розпорядження директора Iнституту.
37. Копii наказiв i розпоряджень ректора Унiверситету.
з8. Копii наказiв про студентський склад, призначення стипендiй та
премiй студентам, склац екзаменацiйних комiсiй, закрiпленнrl тем випускних
робiт тощо.
39. Внутрiшнi вихiднi документи (службовi, пояснюв€UIьнi та доповiднi
записки, клопотання, довiдки тощо).
40. Затверджена номенклатура справ Iнституту.
4l. Акти про знищення семестрових та квалiфiкацiйних письмових
екзаменацiйних робiт студентiв Iнституту.
42. оrмс документiв, якi дирекцiя передае на зберiгання до apxiBy.
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