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РОЗДІЛ І 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1. Даний статут вищого навчального закладу розроблений відповідно до чинного 
законодавства України і є документом, який регламентує діяльність «ХАРКІВСЬКОГО 
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (надалі — «Університет»), створеного 21 квітня 1999 року. 

Найменування Університету: 
- українською мовою: «ХАРКІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ» У 

ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ; 
- російською мовою: «ХАРЬКОВСКИЙ ЗКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ» В 

ФОРМЕ ОБІЦЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ; 
- англійською мовою: КНАККОУ ШІУЕК8ІТУ ОР ЕС01Ч0МІС8 А Ш 
2. Місцезнаходження Університету: проспект Гагаріна, будинок 187, місто Харків, 

Харківська область, 61080. 
3. Основною метою діяльності Університету є забезпечення умов, необхідних для 

отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України. 
Університет є багатопрофільним вищим начальним закладом, який провадить освітню 

діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти всіх освітніх рівнів та кваліфікації 
гуманітарних, економічних та інших напрямів науки і техніки, є науково-методичним центром, 
має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, 
відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню 
наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність. 

4. Головними завданнями Університету є: 
- здійснення освітньої діяльності економіко-правового та інших напрямків, яка забезпечує 

підготовку висококваліфікованих фахівців і відповідає стандартам вищої освіти; 
- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які 

навчаються у вищих навчальних закладах, в дусі українського патріотизму і поваги до 
Конституції України; 

- створення належних умов для охорони здоров'я, праці, відпочинку і оздоровлення осіб, 
що навчаються та працюють в Університеті; 

- здійснення наукової і науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної, 
спортивної та оздоровчої діяльності; 

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню 
випускників; 

- проведення наукових досліджень, які забезпечують випереджальний розвиток 
фундаментальних та прикладних досліджень, розв'язання найважливіших проблем правового, 
соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку країни та їх тісного зв'язку з 
навчальним процесом, відтворення та збагачення наукового потенціалу держави; 

- підготовка та видання навчальної та навчально-методичної літератури, впровадження в 
навчальний процес новітніх освітніх технологій; 

- поширення і впровадження наукових знань серед населення; 
- здійснення культурно-освітньої діяльності; 
- організація і проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, в тому числі 

міжнародних; 
- участь у виробленні державної політики, прогнозування перспектив її розвитку в галузі 

освіти та науки України. 
5. Університет мас належне йому на праві власності відокремлене майно, розрахункові та 

інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші 
штампи, фірмові бланки, товарний знак, логотип та іншу символіку, електронні адреси та ^ Е В -
сторінки, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові 
права, бути позивачем та відповідачем у суді. 

6. Діяльність Університету грунтується на гуманістичних, демократичних традиціях 



світової та вітчизняної університетської освіти, науки, культури і здійснюється відповідно до 
Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 
господарські товариства» та нормативних актів Міністерства освіти та науки України, що 
стосуються організації навчального процесу і науково-дослідної діяльності, інших нормативно-
правових актів України, а також даного Статуту. 

7. Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до законодавства. 
Структурні підрозділи можуть мати окремі права юридичної особи. 

Структурними підрозділами Університету є кафедри, факультети, бібліотека тощо. 
Відокремленим структурним підрозділом є філія (коледж, відділ тощо) що створюється з 

метою забезпечення потреб у фахівцях місцевого ринку праці та наближення місця навчання 
студентів до їх місця проживання. Філію очолює директор, який підпорядкований Президентові 
Університету і діє на підставі відповідного доручення. Філія діє на підставі Положення про 
філію Університету, розробленого та затвердженого у встановленому законом порядку. 

8. Обсяг цивільної правоздатності Університету: 
8.1 Цивільна правоздатність Університету виникає з моменту реєстрації цього Статуту і 

складається із його прав та обов'язків. 
8.2 Відповідно до своїх завдань Університет має право: 
- приймати необхідні рішення і проводити дії, які віднесені до компетенції Університету і 

не суперечать чинному законодавству; 
- визначати зміст навчання, затверджувати навчальні плани, програми і організаційні 

форми навчального процесу відповідно до державного стандарту і вимог замовника; 
- затверджувати плани університетських видань навчальної, наукової та методичної 

літератури; 
- присвоювати вчені звання професора, доцента, старшого наукового співробітника в 

установленому порядку; 
пидшттн наукові і науково-методичні журнали, інформаційно-аналітичні збірники тощо; 

- розробляти свою організаційну структуру, визначати форми організації і стимулювання 
праці, які здатні забезпечити максимальне використання інтелектуального потенціалу 
професорсько-викладацького, наукового та інженерного складу та осіб, що навчаються; 

- створювати філії, відділення, представництва, навчальні заклади нового типу, 
лабораторії, інститути підвищення кваліфікації тощо; 

- передавати з балансу на баланс або реалізовувати згідно з чинним законодавством 
обладнання, прилади і приладдя (у тому числі виготовлені Університетом), матеріали і книги; 

- здійснювати за рахунок коштів Університету інвестування в житлове будівництво та 
брати участь у пайовому будівництві житла; 

- надавати придбане або збудоване житло співробітникам Університету як з частковою 
оплатою його вартості, так і безоплатно; 

- відповідно до чинного законодавства надавати співробітникам Університету для 
поліпшення їх соціально-побутових умов короткострокові та довгострокові позики; 

- організовувати в установленому порядку госпрозрахункові підрозділи, у тому числі з 
правами юридичної особи, для надання послуг організаціям і громадянам, затверджувати 
кошториси для придбання та реалізації спеціальних засобів, надання платних послуг населенню 
(ремонт, ксерокопіювання, утримання гуртожитків тощо); 

- друкувати власну продукцію та здійснювати інші види видавничої діяльності; 
- на основі прямих договорів, угод і контрактів із сторонніми організаціями та установами 

виконувати різні види робіт (підготовка та перепідготовка кадрів, обмін фахівцями, наукова, 
культурно-освітня, виробнича діяльність, організація конференцій, платні послуги населенню), 
а також замовляти роботи стороннім організаціям з різними формами власності; 

- в односторонньому порядку зменшувати розмір оплати за навчання в зв'язку з тяжким 
матеріальним становищем осіб, що навчаються в Університеті; встановлювати спеціальні та 
іменні стипендії; застосовувати інші засоби для заохочення за відмінне навчання; підтримувати 



талановиту молодь; 
- оголошувати гранти та інші програми; 
- розробляти та запроваджувати у встановленому порядку власні програми наукової 

діяльності; 
- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні 

засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і 
благодійних фондів; 

- укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами і організаціями в 
Україні та за її межами для виконання статутних завдань, відповідно до чинного законодавства, 
створювати спільно з іншими вузами різні типи навчально-науково-виробничих об'єднань; 

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-
профілактичних і культурних закладів; 

- користуватися банківськими кредитами і позичками згідно з чинним законодавством; 
- створювати банки звичайних та спеціальних даних відповідно до потреб навчально-

виховної та науково-дослідної діяльності; 
- вирішувати всі інші питання відповідно до чинного законодавства. 
8.3 Університет несе відповідальність за: 
- збереження життя та здоров'я, честі та гідності, законних прав та інтересів осіб, що 

навчаються та працюють в Університеті; 
- дотримання вимог Конституції України, законів України та інших чинних нормативно-

правових актів; 
- дотримання державних стандартів освіти; 
- забезпечення безпечних умов проведення освітньої та іншої діяльності; 
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової 

діяльності та фізичними особами, в тому числі за міжнародними угодами; 
- належний рівень представництва української науки, освіти та культури при здійсненні 

міжнародних програм; 
- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу та інших працівників; 
- дотримання чинного законодавства про охорону довкілля. 
8.4 Права та обов'язки педагогічних, науково-педагогічних працівників та, осіб, що 

навчаються в Університеті, визначаються відповідно до законів та інших нормативно-правових 
актів з питань вищої освіти. 

РОЗДІЛ II 
КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Освітня діяльність Університету ґрунтується на концептуальних засадах, визначених 
Національною доктриною розвитку освіти, затвердженою Указом Президента України від 17 
квітня 2002 року № 347/2002, Державною національною програмою «Освіта» («Україна XXI 
століття»), затвердженою Постановою Кабінетом Міністрів України від 3 листопада 1993 року 
№ 896, і закріплених цим Статутом та іншими актами Університету. 

2. Цілями освітньої діяльності Університету є: забезпечення умов всебічного розвитку 
осіб, які навчаються в Університеті, необхідних для здобуття ними вищої освіти, формування у 
них високих моральних якостей, патріотизму, суспільної свідомості; надання послуг із 
підготовки висококваліфікованих фахівців для потреб суспільства і держави. 

3. Принципами освітньої діяльності Університету є: 
- відповідність вищої освіти потребам особи, суспільства, держави; 
- інтеграція в європейський освітній простір; 
- створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації людини; 
- формування національних і загальнолюдських цінностей; 
- створення рівних можливостей для молоді в здобутті якісної освіти; 
- упровадження в освітній процес прогресивних концепцій сучасних освітніх технологій, 

науково-методичних досягнень; 
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- упровадження безперервності освіти, надання можливості постійного поглиблення 
загальноосвітньої та фахової підготовки й перепідготовки; 

- функціонування й подальший розвиток багатоукладності й варіантності освіти, що 
передбачає створення можливостей для широкого вибору форм і змісту освіти; 

- інтеграція освіти й науки шляхом активного використання наукових досліджень і 
методів інноваційного характеру в освітньо-виховному процесі; 

- упровадження демократичних методів у всі сфери діяльності; 
- забезпечення соціального захисту та підтримки осіб, які навчаються, та працівників 

Університету. 
4. Завданнями освітньої діяльності в Університеті є: 
- розроблення університетських програм і навчальних планів з урахуванням 

міжнародних стандартів; 
- упровадження гнучких освітніх програм, навчальних планів та інформаційних 

технологій навчання, створення й відкриття нових напрямів і спеціальностей для підготовки 
фахівців; 

- удосконалення організації та змісту освітнього процесу з метою забезпечення 
європейських стандартів у збереженні культурних традицій України; 

- участь у розробленні та впровадженні державних стандартів освіти нового покоління, 
національної системи кваліфікацій; 

- участь Університету в програмах академічної мобільності; 
- розвиток матеріально-технічної бази Університету; 
- забезпечення вільного доступу до світових освітніх і наукових ресурсів; 
- упровадження в навчальну, методичну, наукову та організаційно-господарську 

діяльність новітніх інформаційних технологій і прогресивних методів управління; 
- створення умов для підвищення ефективності працевлаштування випускників, 

забезпечення зворотного зв'язку з роботодавцями; 
створення умов для перепідготовки науково-педагогічних кадрів, їх професійного 

удосконалення. 
5. Засоби реалізації цілей освітньої програми: 
- постійне оновлення програм підготовки і змісту освіти; 
- упровадження стандартів вищої освіти для кожного освітнього рівня в межах 

спеціальностей; 
- забезпечення рівного доступу до здобуття вищої освіти усіх верств населення; 
- підвищення якості рівня освітніх послуг за рахунок: постійного удосконалення програм 

і навчальних планів, освітнього процесу та методів контролю знань; підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників Університету; впровадження новітнього 
підходу до технологій навчання, реалізації дистанційного навчання, удосконалення 
мультимедійних ресурсів. 

6. Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється Університетом за відповідними 
освітньо-науковими та науковими програмами на таких ступенях вищої освіти: 

1) молодший бакалавр; 
2) бакалавр; 
3) магістр; 
На перехідний період, у строки, визначені Законом України «Про вищу освіту», 

здійснюється також підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та 
спеціаліста. 

РОЗДІЛ III 
ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ УЧАСНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

1. Права та обов'язки учасників щодо управління Університетом визначаються Законами 
України «Про вищу освіту», «Про господарські товариства», а також іншими законами України 
та Статутом Університету. 



2. Учасники Університету або уповноважений ними орган здійснюють управління 
Університетом шляхом участі у Загальних зборах учасників, які є вищим органом 
Університету. 

2.1. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Університету належить : 
1) визначення основних напрямків діяльності Університету, затвердження його планів і 

звітів про їх виконання; 
2) затвердження статуту Університету та за поданням Загальних зборів трудового 

колективу внесення до нього змін або затвердження нової редакції; 
3) визначення форм контролю за діяльністю виконавчих органів Університету, створення 

та визначення повноважень відповідних контрольних органів; 
4) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків 

Університету; 
5) затвердження Регламенту загальних зборів учасників Університету; 
6) вирішення питання про вступ до складу учасників Університету нового учасника; 
7) вирішення питання про придбання Університетом частки учасника; 
8) прийняття рішення щодо виключення учасника із Університету; 
9) прийняття рішення про ліквідацію Університету, призначення ліквідаційної комісії, 

затвердження ліквідаційного балансу. 
10) здійснення контролю за дотриманням статуту Університету; 
11) здійснення інших повноважень, передбачених законом і статутом Університету. 
2.2. Законом до виключної компетенції загальних зборів учасників Університету може 

бути також віднесене вирішення інших питань. 
2.3. Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників 

Університету, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Університету. 
2.4. У відповідності до статті 98 Цивільного кодексу України, загальні збори учасників 

Університету мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Університету, у тому 
числі і з тих, що передані до компетенції виконавчих органів Університету. 

2.5. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники 
(представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. 

2.6. Рішення загальних зборів вважається прийнятим, з питань зазначених у пунктах 1,2,8 
п.2.1. чинного статуту, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш 
як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства, якщо інше не встановлено 
законом. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів, якщо інше не 
встановлено законом. 

2.7. Черговість та порядок скликання загальних зборів встановлюються Регламентом 
загальних зборів власників (учасників) Університету. При цьому. Загальні збори скликаються 
не рідше одного разу на рік. 

2.8. Про проведення загальних зборів Університету учасники повідомляються письмовим 
повідомленням з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення 
повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з 
учасників Університету вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за 
умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 
7 днів до скликання загальних зборів учасникам Університету повинна бути надана можливість 
ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. 

3. Учасники Університету зобов'язані: 

- додержувати установчих документів Університету і виконувати рішення загальних 
зборів та інших органів управління Університету; 

- виконувати свої зобов'язання перед Університетом, в тому числі і пов'язані з майновою 
участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, 
передбаченими установчими документами; 



- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 
Університету; 

- нести інші обов'язки, якщо це передбачено цим Законом, іншим законодавством 
України та установчими документами. 

4. Учасник Університету може бути виключений зі складу учасників у разі невиконання 
або неналежним чином виконання обов'язків чи перешкоджання своїми діями досягненню 
цілей Університету, в тому числі у разі грубого порушення Статуту Університету, 
систематичної (три і більше разів) неявки без поважних причин належним чином 
повідомленого учасника на Загальні збори учасників Університету, не підписання змін чи нової 
редакції Статуту Університету, тощо. 

РОЗДІЛ IV 
МАЙНО УНІВЕРСИТЕТУ 

1. Майно, що передане Університету учасниками, майно придбане Університетом за 
рахунок прибутку, а також отримане ним від фізичних та юридичних осіб, належить 
Університету на праві власності. 

2. Університет самостійно розпоряджається належним йому майном та доходами і 
іншими надходженнями, одержаними від надання освітніх та інших послуг. 

3. Статутний капітал Університету становить 57000,00 (п'ятдесят сім тисяч) грн. 
Розмір статутного капіталу Університету може бути змінений (збільшений або 

зменшений) у порядку передбаченому чинним законодавством України. 
У випадку зміни розміру статутного капіталу вносяться відповідні зміни до статуту 

Університету. 
4. Частки учасників Університету у статутному капіталі розподіляються наступним 

чином: 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЯЙВО ОСЕНІ», 

зареєстроване за адресою: місто Харків, вул. Культури, 9, офіс 38, 61058, (ідентифікаційний 
код за СДРПОУ 35856617) володіє часткою вартістю 35 625 грн. (тридцять п'ять тисяч шістсот 
двадцять п'ять гривень 00 копійок), що складає 62,50 відсотків статутного капіталу 
Університету; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІГЕСТА-89», зареєстроване 
за адресою: пр. Гагаріна, 187, місто Харків, 61080, (ідентифікаційний код за СДРПОУ 
38383890) володіє часткою вартістю 21 375 грн. (двадцять одна тисяча триста сімдесят п'ять 
гривень 00 копійок), що складає 37,50 відсотків статутного капіталу Університету. 

5. Вступ до складу учасників Університету нового учасника можливий лише у разі 
прийняття про це загальними зборами учасників Університету відповідного рішення. 

6. Учасник Університету має право вийти зі складу учасників Університету, повідомивши 
загальні збори учасників Університету про свій вихід не пізніше ніж за 3 місяці до виходу, 
надавши відповідну письмову заяву. 

Учасник, який виходить із товариства, має право одержати вартість частини майна, 
пропорційну його частці в статутному капіталі товариства. 

Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що виплачується учаснику, а також 
порядок і строки виплати встановлюється статутом та законом. Вартість частини майна, що 
підлягає виплаті, визначається з залишкової (балансової) вартості майна на дату виходу з 
товариства, пропорційно розміру частки учасника в статутному фонді товариства. Для 
розрахунку вартості частини майна, що виплачується учаснику використовується річний 
фінансовий звіт Університету. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому 
ця особа вийшла із товариства, в строк до 12 місяців із дня виходу. Учаснику, який вибув, 
виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством у цьому році до моменту 
його виходу. 

На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або 
частково в натуральній формі. 



7. Участь у прибутках та збитках Університету встановлюється пропорційно розміру 
частки кожного учасника у статутному капіталі Університету. 

8. Університет у межах, визначених законами, та відповідно до Статуту має право: 
- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні 

засоби тощо) від органів державної влади, підприємств, установ, організацій (в тому числі 
благодійних) та фізичних осіб; 

- провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами; 
- створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для 

проведення навчально-виробничої практики осіб, які навчаються в Університеті, а також для 
власної господарської діяльності; 

- розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-
профілактичних та культурних закладів; 

- здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонти 
основних фондів на умовах підряду або господарським способом; 

- спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів, а 
також на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій 
працівників Університету та осіб, які навчаються в Університеті; 

- відкривати рахунки у національній та іноземній валюті у банках відповідно до 
законодавства про банківську діяльність; 

- користуватися банківськими кредитами. 
9. Основним джерелом фінансування Університету є кошти отримані як плата за навчання 

та надання додаткових освітніх послуг. 
10. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг 

встановлюється Університетом у грошовій одиниці України - гривні, з урахуванням офіційно 
визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік, а також показників економічної 
ефективності. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг 
встановлюється у договорі, що укладається між Університетом та особою, яка навчатиметься, 
або юридичною особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг. 

Плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь 
строк навчання або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частками -
помісячно, по семестрах, щорічно. 

11. Для фінансування Університету також можуть залучатися кошти з інших, не 
заборонених законодавством джерел, у тому числі: 

- кошти, одержані за виконання науково-дослідних робіт (послуг) на замовлення 
юридичних та фізичних осіб; 

- надходження від надання у користування або в оренду приміщень, споруд, обладнання 
тощо; 

- надходження від депозитних вкладів, дивіденди від цінних паперів; 
- кредити та позики банків, валютні надходження; 
- дотації місцевих органів влади; 
- добродійні внески і пожертвування національних і міжнародних організацій, приватних 

осіб, фондів тощо; 
- цільові внески організацій та приватних осіб на здійснення конкретних програм і 

заходів; 
- інші не заборонені чинним законодавством надходження. 
Залучені таким чином кошти спрямовуються на здійснення статутної діяльності 

Університету у порядку і на умовах, визначених законодавством та його Статутом. 
12. Резервний (страховий) фонд створюється у розмірі 25 відсотків статутного капіталу 

Університету. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду складає 5 
відсотків суми чистого прибутку. 

13. Оплата праці у вищому навчальному закладі здійснюється згідно з Кодексом законів 
про працю України, Законом України "Про вищу освіту". 



14. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників 
Університету, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період 
виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених 
посадових окладів, стипендій, доплат для працівників з суміщенням посад, розширення зон 
обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, визначається окремим 
Положенням, яке затверджує президент Університету. 

РОЗДІЛ V 
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ 

1. Безпосереднє управління Університетом здійснює Президент, що обирається на посаду 
засновниками Університету. Його права, обов'язки та відповідальність визначаються 
законодавством та цим Статутом. 

Президент є представником Університету у відносинах з державними органами, органами 
місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах 
повноважень, передбачених цим Законом і статутом Університету. 

Повноваження Президента Університету: 
- організовує діяльність Університету; 
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, затверджує його 

структуру і штатний розпис; 
- відповідає за результати діяльності Університету перед учасниками Університету або 

уповноваженим ними органом (особою); 
- є розпорядником майна і коштів; 
- забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори; 
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників; 
- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; 
- визначає функціональні обов'язки працівників; 
- контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни; 
- здійснює інші передбачені статутом повноваження. 
Президент Університету обирається на посаду учасниками Університету в порядку, 

передбаченому законом. 
2. Керівництво поточною навчально-методичною та науковою діяльністю Університету 

здійснює Ректор Університету. 
Ректор має право делегувати всі або частину своїх повноважень заступникам 

(проректорам) за напрямками їх діяльності. Порядок обрання, призначення, а також функції 
заступника (проректора) Ректора визначаються окремим положенням, затвердженим 
Президентом Університету. 

Повноваження Ректора Університету: 
- видає накази і розпорядження, дає обов'язкові для виконання всіма учасниками 

освітнього процесу і структурними підрозділами Університету доручення; 
- формує контингент осіб, які навчаються в Університеті; 
- відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за 

погодженням з органами студентського самоврядування з підстав, установлених цим Законом; 
- забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і 

програм навчальних дисциплін; 
- здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та 

інших працівників; 
- забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю Університету; 
- сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, 

організацій профспілок працівників Університету, громадських організацій, які діють в 
Університеті; 



- сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню 
спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови для занять масовим спортом; 

- подає для затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування 
вищого навчального закладу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після 
затвердження підписує їх; 

Порядок обрання та звільнення Ректора Університету з посади: 
Кандидат на посаду Ректора Університету повинен вільно володіти державною мовою, 

мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних 
працівників не менш як 10 років. Одна і та сама особа не може бути Ректором Університету 
більше ніж два строки. 

Засновники Університету або уповноважений ними орган (особа) зобов'язані оголосити 
конкурс на заміщення посади Ректора Університету не пізніше ніж за два місяці до закінчення 
строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень 
Ректора Університету конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії. 

Засновники або уповноважений ними орган (особа) протягом двох місяців з дня 
оголошення конкурсу на посаду керівника вищого навчального закладу приймають пропозиції 
щодо претендентів на посаду Ректора Університету і протягом 10 днів з дня завершення 
,йрміну подання відповідних пропозицій вносять кандидатури претендентів до Університету 
для голосування. 

Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування строком на п'ять років у 
порядку, передбаченому цим законодавством і статутом Університету. 

Ректор Університету може бути звільнений з посади засновником (засновниками) або 
уповноваженим ним (ними) органом (особою), а також у зв'язку з прийняттям рішення про його 
відкликання вищим колегіальним органом громадського самоврядування, який його обрав на 
посаду з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення статуту Університету та 
умов контракту. Подання про відкликання Ректора може бути внесено до вищого колегіального 
органу громадського самоврядування Університету не менш як половиною статутного складу 
наглядової або вченої ради Університету. Рішення про відкликання Ректора Університету 
приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу 
вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету. 

3. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який утворюється 
строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом Президента Університету протягом 
п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. 

Вчена рада вищого навчального закладу: 
- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної 

діяльності Університету; 
- розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект 

статугу Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього; ухвалює 
фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету; 

- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти; 

- ухвалює за поданням Президента Університету рішення про утворення, реорганізацію 
та ліквідацію структурних підрозділів; 

- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів 
(начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій; 

- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та 
спеціальності; 

- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на 
відповідних рівнях; 

- затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, 
положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок 
виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів; 



- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності; 
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів; 
- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні 

рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері 
освіти і науки; 

- приймає 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; 

- має право вносити подання про відкликання Ректора Університету з підстав, 
передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом, яке розглядається вищим 
колегіальним органом громадського самоврядування Університету; 

- розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його статуту. 
Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з 

числа членів вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) 
звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради Університету входять за 
посадами Президент Університету, Ректор Університету, заступники Президента, керівники 
факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний 
бухгалтер, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних 
працівників Університету. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні 
становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків -
виборні представники з числа студентів. 

Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення 
повноважень попереднього складу вченої ради. 

Рішення вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями Президента Університету. 
В Університеті можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження 

яких визначаються вченою радою Університету відповідно до статуту Університету. Вчена рада 
Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних 
підрозділів. 
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4. Керівник факультету, кафедри 

Керівництво факультетом здійснює декан, який не може перебувати на цій посаді більш як 
два строки. 

Декан повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до 
профілю факультету. 

Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. 
Повноваження декана визначаються положенням про факультет, яке затверджується вченою 
радою Університету. 

Декан факультету, видає розпорядження щодо діяльності відповідного факультету, які є 
обов'язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету і можуть бути 
скасовані Президентом Університету, якщо вони суперечать законодавству, статуту 
Університету чи завдають шкоди інтересам Університету. 

Керівництво кафедрою здійснює завідувач (начальник) кафедри, який не може перебувати 
на посаді більш як два строки. 

Керівник кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання 
відповідно до профілю кафедри. Керівник кафедри обирається за конкурсом таємним 
голосуванням вченою радою Університету строком на п'ять років з урахуванням пропозицій 
трудового колективу факультету та кафедри. Президент Університету укладає з керівником 
кафедри контракт. 

Керівник кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних 
планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних 
дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів. 



5. Робочі та дорадчі органи Університету. 
Для вирішення поточних питань діяльності Університету створюються робочі органи: 
- ректорат; 
- деканати; 
- приймальна комісія. 
Положення про робочі органи затверджуються Вченою радою Університету. 
Згідно статті 37 Закону України «Про вищу освіту», рішенням засновників Університету в 

Університеті може бути створено Наглядова рада Університету. 

РОЗДІЛ VI 
ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

1. В Університеті та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є 
невід'ємною частиною громадського самоврядування Університету. Студентське 
самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, 
захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університетом. 

2. Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів Університету. Усі студенти, які 
навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, 
дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. 

3. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь 
в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється студентами 
безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого 
таємного голосування студентів. 

4. В Університеті та його структурних підрозділах діють наукові товариства студентів, 
які є частиною системи громадського самоврядування Університету. 

5. У роботі наукового товариства студентів беруть участь особи віком до 35 років, які 
навчаються в Університеті. 

6. Наукове товариство студентів забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються 
або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних 
ідей, інновацій та обміну знаннями. 

7. У своїй діяльності наукові товариства студентів керуються законодавством, статутом 
Університету та положенням про наукові товариства. 

8. Наукові товариства студентів діють на принципах: 
1) свободи наукової творчості; 
2) добровільності, колегіальності, відкритості; 
3) рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств 

студентів. 
9. Наукові товариства студентів: 
1) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 
2) проводять організаційні, наукові та освітні заходи; 
3) популяризують наукову діяльність серед студентської молоді, сприяють залученню 

осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності; 
4) представляють інтереси студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і 

молодих вчених перед адміністрацією вищого навчального закладу та іншими організаціями з 
питань наукової роботи та розвитку академічної кар'єри; 

5) сприяють підвищенню якості наукових досліджень; 
6) сприяють обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками; 
7) сприяють розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва; 
8) взаємодіють з Національною академією наук України та національними галузевими 

академіями наук, науковими та науково-дослідними установами; 
9) виконують інші функції, передбачені положеннями про наукові товариства студентів, 

цим та іншими законами України. 



10. Органи управління наукових товариств студентів (формуються на демократичних 
засадах шляхом виборів. Структура наукового товариства студентів та організаційний механізм 
його діяльності визначаються положенням, яке затверджується вищим колегіальним органом 
громадського самоврядування Університету. 

11. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність наукових товариств 
студентів, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, статуту чи завдає 
іпкоди інтересам Університету. 

12. Президент Університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності 
наукового товариства (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, 
постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів 
тощо). 

13. Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів є кошти, визначені 
вченою радою вищого навчального закладу. 

РОЗДІЛ VII 
ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є загальні 
г іри (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа 

студентів. 
Порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального органу громадського 

самоврядування визначається статутом Університету, Положенням про Загальні збори 
трудового колективу. 

У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені 
всі категорії учасників освітнього процесу Університету. При цьому не менш як 75 відсотків 
складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та 
педагогічні працівники вищого навчального закладу, які працюють у цьому закладі на постійній 
основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів, які обираються 
ст> лентами шляхом прямих таємних виборів. 

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не ріДїпе одного 
газу на рік. 

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування: 
- погоджує за поданням вченої ради Університету статут Університету чи зміни 

-овнення) до нього; 
- заслуховує щороку звіт Ректора Університету та оцінює його діяльність; 
- обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю; 
- розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради Університету 

питання про дострокове припинення повноважень Ректора Університету; 
- затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету і колективний договір; 
- розглядає інші питання діяльності Університету. 

РОЗДІЛ VIII 
ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
1. Університет, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

;Е:ТНІСТЬ В Україні» та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, 
квартальної та річної звітності та подає їх до органів Державної податкової служби, Державного 
комітету статистики. Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування. 

2. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік 
своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в 
установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за 
відповідними напрямами діяльності. 



3. Президент та головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за 
~ хгтовірність бухгалтерської та статистичної звітності. 

4. Аудит діяльності Університету здійснюється згідно з чинним законодавством. 

РОЗДІЛ IX 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

1. Університет має право здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори 
про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з вищими навчальними закладами іноземних 
держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства. 

2. Головними напрямами міжнародного співробітництва Університету є: 
- участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну 

студентами, аспірантами, науково-педагогічними та науковими працівниками; 
- проведення спільних наукових досліджень; 
- сумісна з іноземними вищими навчальними закладами ступенева підготовка студентів; 
- участь у проектах «подвійних дипломів»; 
- організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів; 
- участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; 
- спільна видавнича діяльність; 
- надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним 

громадянам в Україні; 
- відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової 

г»:-ооти відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів Університет з 
іноземними партнерами. 

3. Зовнішньоекономічна діяльність Університету здійснюється відповідно до 
^чонодавства України. 

4. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Університету є: 
- організація фахової підготовки і стажування студентів; 
- провадження освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням іноземних студентів, а також 

підготовка наукових кадрів для іноземних держав; 
- проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленням 

: земних юридичних та фізичних осіб; 
- створення спільних з іноземними партнерами підприємств, центрів, лабораторій, 

технопарків тощо. 
5. Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності вищого 

навчального закладу використовуються для забезпечення виконання статутних завдань. 

РОЗДІЛ X 
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

. Зміни та доповнення до Статуту Університету затверджуються Загальними зборами 
• часників Університету за поданням конференції трудового колективу Університету. 

2. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Університету можуть бути 
знесені Президентом Університету, Вченою радою Університету. 

3. Зміни та доповнення до Статуту Університету набувають чинності з дня їх державної 
реєстрації. 

РОЗДІЛ XI 
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 



1. Припинення Університету відбувається в результаті передання всього майна 
Університету. його прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, 
лг єднання. поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. 

2. Припинення Університету відбувається за рішенням загальних зборів учасників 
Університету. 

3. Припинення в результаті ліквідації може також відбуватися за рішенням суду. 
4. Припинення Університету провадиться комісією з припинення Університету 

сйвідадійною комісією, ліквідатором тощо), яка призначається органом, що прийняв рішення 
лг»: лгнпинення. Виконання функцій комісії з припинення Університету може бути покладено 
з і орган ^правління Університету. 

5. З моменту призначення комісії з припинення Університету до неї переходять 
ж ж я о в а ж е н н я щодо управління справами Університету. Комісія з припинення Університету 

~ в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення Університету 
_ - ; г я д о к і строк заявлення кредиторами вимог до нього. Цей строк не може становити 

іе льох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Університету. Комісія 
усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмово повідомляє їх про 

щ е п ж з е е н я Університету, розраховується з ними, виявляє дебіторів Університету, вживає 
хпз лс сплати ними боргів, оцінює наявне майно Університету. 

- Лри ліквідації, після розрахунків з усіма кредиторами, кошти Університету, включаючи 
ш р у ч г у від розпродажу його майна, розподіляються між учасниками Університету 
д р м ю р ш й н о їх частці у статутному капіталі. 

Майно , передане Університету учасниками Університету у користування, повертається у 
- тальній формі без винагороди. 

Університет є таким, що припинився, з дня внесення до єдиного державного реєстру 
запису про його припинення. 

. : лова Вченої ради Університету 

. олова Зборів трудового колективу Університету 




