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І. Загальні положення
1.1. Факультет права та підприємництва (далі ФПтаП) «Харківського
економіко-правового університету» у формі ТОВ є структурним підрозділом
«Харківського економіко-правового університету» у формі ТОВ (далі ХЕПУ)
1.2. Як структурний підрозділ ХЕПУ ФПтаП забезпечує підготовку фахівців в
галузі права та економіки.
1.3. ФПтаП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом
України "Про освіту", постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, а також Міністерства освіти та науки України та іншими
нормативно-правовими актами, що стосуються організації навчального процесу і
науково-дослідної діяльності, Статутом ХЕПУ, наказами і розпорядженнями
президента ХЕПУ, цим Положенням.
Керівництво ФПтаП приймає рішення в межах наданої компетенції та несе
відповідальність за результати діяльності.
1.4. ФПтаП не є юридичною особою.
1.5. Наказами президента ФПтаП можуть надаватися інші права, крім
передбачених цим Положенням.

II. Основні принципи діяльності ФПтаП, цілі, завдання, права та
обоє'язки
2.1. Основні принципи діяльності ФПтаП:
відповідність чинному законодавству;
забезпечення рівних умов для всіх, хто навчається, з метою всебічного
розвитку і повної реалізації їх можливостей і таланту;
- гуманізм і демократизм навчального процесу;
пріоритет у навчальній і науково-дослідній роботі загальнолюдських
цінностей над політичними, класовими і національними;
організація навчально-виховного процесу з позиції правової, демократичної
і соціальної держави;
відповідність якості навчання і науково-дослідної діяльності сучасним
вимогам;
поєднання в управлінні ФПтаП принципів єдиноначальності і
колегіальності;
єдність виховної, навчальної та науково-дослідної діяльності в ХЕПУ:
забезпечення практичної спрямованості в навчанні та науково - дослідній
роботі;
відповідність завданням ступеневої освіти в ХЕПУ.
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2.2. Основною метою діяльності ФПтаП є:
Забезпечення підготовки фахівців відповідного профілю за навчальними
планами ХЕПУ, що відповідають державним стандартам, рівень освіти яких
відповідає вимогам правової держави та ринкової економіки, котрі володіють
знаннями і навичками, необхідними «л,ля успішної роботи у відповідній сфері освіти
та науки і практики.
2.3. Основним завданням ФПтаП є:
забезпечення на високому навчально-методичному рівні підготовки
висококваліфікованих фахівців, здійснення виховної і науково- дослідної
роботи;
впровадження передового досвіду навчальної, наукової і виховної роботи в
діяльності факультету;
здійснення на госпрозрахункових умовах додаткової науково- педагогічної
діяльності, згідно з чинним законодавством та Статутом ХЕПУ;
взаємодія з правоохоронними та іншими правозастосовними органами,
підприємствами, установами, організаціями, співпраця з органами
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;
участь у співробітництві ХЕПУ із вітчизняними та зарубіжними
навчальними закладами, вченими, спеціалістами і міжнародними
організаціями з метою обміну досвідом організації навчального процесу і
науково-дослідної роботи.
2.4. ФПтаП має право:
самостійно вирішувати всі питання, що входять в компетенцію факультету
як структурного підрозділу ХЕПУ;
на додатковий соціальний захист співробітників ФПтаП.
2.5. ФПтаПзобов 'язаний:
- дотримуватись вимог Конституції, Законів України "Про освіту", "Про мови
в Україні", інших нормативно-правових актів;
забезпечувати підготовку фахівців на госпрозрахункових засадах;
здійснювати заходи щодо забезпечення навчального процесу методичними
матеріалами;
забезпечувати зміст освіти в чіткій відповідності до державних стандартів
та освітньо-професійних програм ХЕПУ;
організовувати проведення навчально-виховного процесу відповідно до
ліцензованої освітньої діяльності ХЕПУ та визначених ним форм та засобів;
забезпечувати безпечні умови діяльності персоналу та студентів;
дотримуватись фінансової дисципліни та збереження товарно- матеріальних
цінностей.

III. Структура та управління ФПтаП
3.1. Структура та штатний розклад ФПтаП визначаються у встановленому
порядку відповідно до Статуту ХЕПУ.
3.2. Загальне керівництво роботою ФПтаП здійснюється ректоратом ХЕПУ.
3.3. Оперативне керівництво діяльністю ФПтаП здійснюється деканом
ФПтаП. Декан ФПтаП призначається президентом ХЕПУ із числа осіб професорськовикладацького складу або осіб, що займають інші посади та мають значний
практичний досвід організаційної та навчально-методичної роботи у вищих
навчальних закладах України. Під час відсутності декана ФПтаП його функції за
дорученням виконує один із заступників декана.
3.4. Діючи у відповідності з законодавством, цим Положенням, Статутом
ХЕПУ, декан зобов'язаний:
в межах наданих повноважень вирішувати оперативні питання діяльності
ФПтаП;
представляти ФПтаП у відносинах з органами державної влади,
установами, підприємствами, організаціями, відповідати за результати
діяльності ФПтаП перед керівництвом ХЕПУ;
вносити пропозиції щодо призначення та звільнення з посад співробітників
ФПтаП;
подавати пропозиції щодо застосування заходів морального та
матеріального заохочення співробітників та студентів, притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності у встановленому порядку;
брати участь у формуванні контингенту студентів, ставити питання про
відрахування їх з ФПтаП та поновлення на навчання;
контролювати виконання функціональних обов'язків співробітниками
ФПтаП;
контролювати виконання навчальних планів і програм, планів науководослідних робіт та виховної роботи;
відповідати за виконання покладених на ФПтаП завдань, результати
господарсько-фінансової діяльності факультету;
організовувати навчальну, навчально-методичну, виховну і господарську
діяльність ФПтаП;
брати участь у комплектуванні бібліотеки ХЕПУ відповідною науковою,
навчальною, навчально-методичною літературою та іншими виданнями для
забезпечення навчального процесу та проведення наукових досліджень;
- у межах компетенції видавати розпорядження, які є обов'язковими для всіх
працівників та студентів ФПтаП;
забезпечувати ведення діловодства у відповідності до вимог чинного
законодавства.
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IV. Рада ФПтаП
4.1. Рада ФПтаП є дорадчим органом при вирішенні питань навчально методичної, науково-дослідної та виховної діяльності ФПтаП..
4.2. До складу ради ФПтаП входять перший проректор, декан ФПтаП та його
заступники, керівники інших підрозділів, представники професорсько-викладацького
складу та громадських формувань працівників та студентів.
4.3. Склад ради ФПтаП визначається президентом ХЕПУ.
4.4. Рада ФПтаП:
- розглядає плани роботи і розвитку ФПтаП та звіти про їх виконання;
періодично розглядає стан та результати роботи факультету;
обговорює і подає президенту пропозиції про створення, реорганізацію та
ліквідацію підрозділів ФПтаП, розглядає інші питання діяльності ФПтаП.

V. Студенти
5.1. Студенти мають право:
на захист честі і гідності;
користуватися у встановленому порядку навчальними кабінетами,
аудиторіями, читальними залами, бібліотеками, інформаційними ресурсами,
спортивним інвентарем та іншим обладнанням університету;
брати участь у науково-дослідній роботі, яка проводиться професорськовикладацьким складом кафедр і науково-дослідними підрозділами ХЕПУ;
одержувати групові та індивідуальні консультації;
вносити пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу,
брати участь у його реалізації;
навчатися за індивідуальним графіком при наявності поважних причин;
на академічну відпустку в порядку, передбаченому законодавством;
на всі види соціально-правового захисту, передбаченого чинним
законодавством.
5.2. Студенти ФПтаП зобов'язані:
глибоко оволодівати теоретичними знаннями, практичними навичками,
сучасними формами і методами роботи.
сумлінно ставитися до навчання, своєчасно і у відповідності до
встановлених вимог виконувати усі види навчальної роботи, які
передбачені навчальними планами і програмою, відвідувати лекції,
семінарські та інші види навчальних занять;
бездоганно виконувати усі накази і розпорядження керівників ХЕПУ та
ФПтаП, правила внутрішнього розпорядку університету;
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набувати і вдосконалювати навички організаційної та виховної роботи;
дбайливо ставитися до майна університету, підтримувати чистоту та
порядок у приміщеннях та на території ФПтаП.

VI. Професорсько-викладацький склад, навчально-допоміжний,
адміністративний і обслуговуючий персонал
6.1.
Посади професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного,
адміністративного і обслуговуючого персоналу встановлюються штатним розписом
ХЕПУ.
6.2. З метою забезпечення високого рівня навчального процесу до роботи на
факультеті можуть залучатися висококваліфіковані спеціалісти з різних установ та
організацій України, а також спеціалісти іноземних держав на договірній основі.
6.3. Професорсько-викладацький склад має право:
на належні умови праці;
- на правовий та соціальний захист ;
брати участь в обговоренні питань діяльності ФПтаП і вносити пропозиції
щодо її удосконалення;
на захист честі і гідності відповідно до чинного законодавства;
брати участь в наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах,
семінарах тощо;
користуватися кабінетами, аудиторіями, лабораторіями, читальними
залами, бібліотекою, інформаційними ресурсами ХЕПУ.
використовувати досвід роботи інших навчальних закладів.
6.4. Об в'язки професорсько-викладацького складу;
проводити навчально-методичну і наукову роботу на високому
професійному рівні, відповідно до навчальних і наукових планів та
програм, сприяти розвитку здібностей студентів;
постійно працювати над вдосконаленням методичного забезпечення
навчального процесу;
додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів;
постійно підвищувати свій професійний рівень;
поєднувати навчальний процес з виховною роботою.
6.5.
Прийом, переведення або звільнення науково-педагогічних працівників
здійснюється відповідно до чинного законодавства.
6.6. Права і обов'язки навчально-допоміжного та адміністративного персоналу
визначаються законодавством України про працю.
6.7.
Працівники ФПтаП виконують роботу у відповідності з затвердженими
функціональними обов'язками.

VII. Організація навчального процесу
7.1. Організація навчального процесу ФПтаП визначається відповідно до
Закону України "Про освіту", державних стандартів освіти, "Положення про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого
наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161, затвердженими у
встановленому порядку навчальними планами і програмами, іншими нормативними
актами України, відповідно до порядку організації навчального процесу в ХЕПУ.
7.2. Організація навчального процесу спрямована на забезпечення якісної
підготовки кадрів, створення оптимальних і безпечних умов навчання, праці і побуту.
Університет забезпечує студентів необхідними засобами навчання. Мова освіти на
факультеті визначається згідно з Конституцією України та Законом України "Про
мови".
7.3. Навчальний процес на ФПтаП організовується з урахуванням
можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на
формування гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення
наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін в суспільстві.
7.4. Навчальний процес на ФПтаП базується на принципах науковості,
гуманізму, демократизму, безперервності, незалежності від втручання будь - яких
політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

VIII. Науково-дослідна діяльність
8.1. Науково-дослідна діяльність ФПтаП організовується та здійснюється
згідно з чинним законодавством України, на підставі річних та перспективних планів
науково-дослідних робіт ХЕПУ. Науково-дослідна робота спрямована на підготовку
висококваліфікованих фахівців.

IX. Виховна робота
9.1. Виховна робота на ФПтаП проводиться відповідно до Конституції
України, чинного законодавства України, наказів ректора ХЕПУ в органічній єдності
з процесом професійної підготовки студентів і здійснюється на основі комплексного
підходу до вирішення завдань морально-естетичного і фізичного виховання з
врахуванням індивідуальних особливостей студента.
9.2. Основні завдання виховної роботи:
виховання в дусі відданості народу України;
прищеплення почуття глибокої поваги до Конституції України, законів
України, інших нормативно-правових актів, що стоять на сторожі прав та
інтересів громадян;
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виховання і закріплення у студентів високих моральних якостей:
дотримання норм і принципів загальнолюдської моралі, сумлінного
ставлення до праці й навчання, стійкості, мужності, чесності і
безкомпромісності при виконанні своїх обов'язків, високої вимогливості до
себе, почуття товариськості;
естетичне виховання, розвиток почуття прекрасного, прилучення до
багатств національної і світової культури, духовних цінностей;
зміцнення і збереження здоров'я, розвиток фізичної сили і витримки, вміння
успішно діяти в різних умовах.

X. Діловодство і звітність
ФПтаП в установленому порядку веде діловодство.
Статистична та бухгалтерська звітність на ФПтаП здійснюється в порядку,
встановленому чинним законодавством.

XI. Реорганізація та ліквідація ФПтаП
Рішення про припинення діяльності ФПтаП (реорганізація або ліквідація)
здійснюється згідно з чинним законодавством та Статутом ХЕПУ.

