


2 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Цей Статут вищого навчального закладу розроблений відповідно до 

законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (далі - Університет), створеного 

відповідно до постанов Ради Міністрів СРСР від 28 травня 1965 року № 421 і 

Ради Міністрів УРСР від 11 червня 1965 року № 572 як Донецький державний 

університет.  

Указом Президента України «Про надання деяким вищим навчальним 

закладам статусу національних» від 11 вересня 2000 року № 1059/2000 

Донецькому державному університету надано статус національного. Відповідно 

до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2000 року 

№ 505 правонаступником Донецького державного університету є Донецький 

національний університет. 

Повна офіційна назва Університету: 

українською мовою – Донецький національний університет імені 

Василя Стуса; 

російською мовою – Донецкий национальный университет имени 

Васыля Стуса. 

англійською мовою – Vasyl' Stus Donetsk National University  

Скорочена назва Університету: 

українською мовою – ДонНУ імені Василя Стуса; 

російською мовою – ДонНУ имени Васыля Стуса; 

англійською мовою – Vasyl' Stus DonNU. 

1.2. Місцезнаходження Університету – 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 

21. 

1.3. Основними напрямами діяльності Університету є: 

1) підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями 

висококваліфікованих фахівців різних ступенів вищої освіти (бакалаврів та 

магістрів) для науки, освіти, культури, економіки, інших галузей України та 

інших країн; 
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2) підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів; 

3) підготовка та перепідготовка кадрів для зарубіжних країн; 

4) науково-дослідна робота; 

5) наукові дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих, 

технічних, суспільних і гуманітарних наук; 

6) інноваційна діяльність; 

7) спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів; 

8) культурно-освітня, методична та видавнича діяльність; 

9) співробітництво з закордонними вищими навчальними закладами у сферах 

освіти і науки. 

1.4. Університет має право готувати фахівців за всіма освітніми та 

освітньо-професійним ступенями відповідно до законодавства України, у тому 

числі – іноземців. 

1.5. Основними завданнями Університету є: 

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 

спеціальностями; 

2) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації і 

використання здобутих результатів в освітньому процесі; 

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через 

формування людського капіталу; 

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 

виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового 

способу життя, уміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних 

умовах; 

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 
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6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 

їхніх здібностей і талантів; 

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і 

досягнень суспільства; 

8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного 

рівня громадян; 

9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; 

10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці. 

1.6. Університет є окремим видом установи, яка є юридичною особою 

публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої 

діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, 

інноваційну та методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу 

і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх 

покликань, інтересів і здібностей. 

Університет має майно, що закріплене за ним на праві господарського 

відання. 

Університет має право від свого імені набувати майнових та особистих 

немайнових прав, а також мати обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді. 

Університет може мати свою печатку із зображенням Державного Герба 

України і своєю повною назвою, свою символіку, гімн та зареєстровані товарні 

знаки, а також інші атрибути юридичної особи. 

Університет є неприбутковою установою. Розподіл отриманих 

Університетом доходів (прибутків) або їх частини забороняється серед його 

засновників (учасників), Міністерства освіти і науки України, членів та 

працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску 

та інших обов’язкових платежів відповідно до законодавства), членів органів 

управління та інших пов’язаних з ними осіб.  

1.7. Університет здійснює свою діяльність відповідно до законодавства 

України та цього Статуту. 
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1.8. Університет може мати структурні підрозділи. Структурні 

підрозділи утворюються рішенням Вченої ради Університету у порядку, 

визначеному законодавством і діють відповідно до затверджених положень про 

них. Перелік структурних підрозділів затверджується наказом ректора 

Університету. 

1.9. Університет може мати відокремлені структурні підрозділи – філії, 

що утворюються з метою задоволення потреб регіонального ринку праці у 

відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до 

їх місця проживання.  

Філія не є юридичною особою і діє на підставі затвердженого 

Університетом положення та відповідно до отриманої ліцензії на провадження 

освітньої діяльності. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА УНІВЕРСИТЕТУ 

 

2.1. Міністерство освіти і науки України реалізує права та обов’язки 

уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу стосовно Університету, як 

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, у підпорядкуванні 

якого перебуває Університет. 

2.2. Права та обов’язки Міністерства освіти і науки України 

визначаються законодавством України. 

 

3. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ 

 

3.1. Цивільна правоздатність Університету виникає з моменту його 

створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису 

про припинення його діяльності. 

3.2. Університет має статус національного і має право: 

1) отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах 

передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової і науково-
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технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення в 

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

його утримання; 

2) визначати норми часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-

педагогічних працівників; 

3) здійснювати перерозподіл нормативів чисельності осіб, які навчаються, на 

одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі 

знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників; 

4) здійснювати перерозподіл державного замовлення між спеціальностями в 

межах галузі знань в обсязі не більш як 5 відсотків загального обсягу власного 

державного замовлення з обов’язковим інформуванням Міністерства освіти і 

науки України; 

5) здійснювати перерозподіл ліцензованого обсягу прийому за 

спеціальностями у межах відповідної галузі знань; 

6) здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за власними 

експериментальними освітніми програмами та навчальними планами; 

7) отримувати на пріоритетних засадах фінансування для придбання 

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

державного бюджету; 

8) використовувати у своєму найменуванні слово "національний"; 

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

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

поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та 

держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів. 

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

ліцензованої спеціальності; 

11) самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього 

процесу; 
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12) обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені 

Міжнародною стандартною класифікацією освіти; 

13) приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та 

інших працівників; 

14) формувати та затверджувати власний штатний розпис; 

15) приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення 

еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів 

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

професора під час зарахування на навчання та на посаду наукового чи науково-

педагогічного працівника; 

16) запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких 

та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу; 

17) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства; 

18) надавати послуги науково-технічного характеру підприємствам і 

установам всіх форм власності згідно із законодавством; 

19) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; 

20) самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми 

навчальних дисциплін; 

21) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які 

відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після 

завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти; 

22) приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів 

акредитованими спеціалізованими вченими радами; 

23) утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами 

місцевого самоврядування; 

24) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи; 

25) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні 

посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу; 
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26) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з 

навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними 

особами; 

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

виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях; 

28) брати участь у роботі міжнародних організацій; 

29) запроваджувати власну символіку та атрибутику; 

30) встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

31) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері 

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

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

проектами; 

32) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 

законодавства та цього Статуту; 

33) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних 

послуг; 

34) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках; 

35) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству. 

3.3. Університет зобов’язаний:  

1) вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх 

технологій, щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в 

наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших 

працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності; 

2) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти; 

3) створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з 

особливими освітніми потребами; 
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4) оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в 

будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію прав і виконання зобов’язань 

учасниками освітнього процесу; 

5) мати інші обов’язки відповідно до чинного законодавства. 

3.4. Обсяг прав та обов’язків Університету може бути змінений 

враховуючи зміни у законодавстві України. 

 

4. УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ 

 

4.1. Управління Університетом здійснюється на основі принципів: 

1) автономії та самоврядування; 

2) розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника, 

державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління 

яких належить Університет, його органів управління та структурних підрозділів; 

3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; 

4) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій. 

4.2. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює Ректор. 

4.3. Ректор є представником Університету у відносинах з державними 

органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними 

особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених 

законодавством і цим Статутом. 

4.4. Ректор в межах наданих йому повноважень: 

1) організовує діяльність Університету; 

2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, 

затверджує його структуру і штатний розпис; 

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

учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету 

доручення; 

4) відповідає за результати діяльності Університету перед Міністерством 

освіти і науки України; 
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5) є розпорядником майна і коштів; 

6) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори; 

7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників; 

8) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; 

9) визначає функціональні обов’язки працівників; 

10) формує контингент осіб, які навчаються в Університеті; 

11) відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому здобувачів 

вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та 

первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо дана 

особа є членом профспілки), з підстав, встановлених законодавством; 

12) забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних 

планів і програм навчальних дисциплін; 

13) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни; 

14) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, 

наукових та інших працівників; 

15) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за своєю діяльністю; 

16) сприяє діяльності органів студентського самоврядування, організацій 

профспілок працівників Університету і студентів, громадських організацій, які 

діють в Університеті; 

17) сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, 

зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови для 

занять масовим спортом; 

18) спільно з виборними органами первинних організацій профспілок 

працівників Університету і студентів подає для затвердження Конференції 

трудового колективу Університету правила внутрішнього розпорядку та 

колективний договір і після затвердження підписує їх; 

19) здійснює інші передбачені статутом повноваження. 

4.5. Ректор Університету відповідає за провадження освітньої, наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності у ньому, за результати фінансово-
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господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна цього 

Університету. 

4.6. Ректор щороку звітує Міністерством освіти і науки України, а також 

перед Конференцією трудового колективу Університету. Щорічний звіт 

публікується на офіційному веб-сайті Університету. 

4.7. Ректор Університету має право делегувати частину своїх 

повноважень проректорам та керівникам структурних підрозділів. 

4.8. Після виходу на пенсію з посади Ректора особа, яка працювала на цій 

посаді не менше 10 років поспіль, може бути призначена радником Ректора на 

громадських засадах або за рахунок власних надходжень Університету. 

4.9. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який 

утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора 

у кількості не більше ніж 54 особи протягом п’яти робочих днів з дня закінчення 

повноважень попереднього складу вченої ради. 

4.10. Вчена рада Університету: 

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності Університету; 

2) розробляє і подає на розгляд Конференції трудового колективу проект 

статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього; 

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету; 

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти; 

5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних 

органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах; 

6) ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, 

реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів; 

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів 

кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій; 
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8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої 

освіти та спеціальності; 

9) ухвалює навчальні плани та програми підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і наукових працівників; 

10) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки 

навчання на відповідних рівнях; 

11) 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; 

12) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної 

діяльності; 

13) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів; 

14) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає 

відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти 

і науки України; 

15) 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; 

16) має право вносити подання про відкликання Ректора Університету з 

підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом, яке 

розглядається Конференцією трудового колективу Університету; 

17) обирає за конкурсом таємним голосуванням науково-педагогічних 

працівників загальноуніверситетських кафедр, а також вирішує інші питання, які 

пов’язані з функціонуванням таких кафедр; 

18) визначає кількісний склад конференцій трудових колективів та вчених рад 

факультетів; 

19) визначає кількість (квоти) працівників та осіб, що навчаються для 

формування Конференції трудового колективу Університету, конференцій 
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трудових колективів факультетів, Вченої ради Університету та вчених рад 

факультетів, забезпечуючи репрезентативність усіх категорій працівників та 

структурних підрозділів відповідно до чинного законодавства; 

20) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до цього 

Статуту. 

4.11. 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 ректор, проректори, декани 

факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, 

керівники органів самоврядування та виборних органів первинних 

профспілкових організацій працівників Університету, а також виборні 

представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і 

обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів 

наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету 

і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, 

докторантів, слухачів, керівники виборних органів первинних профспілкових 

організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського 

самоврядування Університету. 

При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради Університету 

повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не 

менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.  

Засідання Вченої ради Університету вважається правомочним та таким, що 

відбулося за умови присутності не менше ніж 2/3 членів від загального складу 

Вченої ради. 

Рішення Вченої ради Університету вважається прийнятим якщо за нього 

проголосувала проста більшість присутніх за умови дотримання вимог щодо 

правомочності. 

Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 календарних 

днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. 
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4.12. Виборні представники з числа працівників Університету обираються 

Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних 

підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів 

обираються студентами шляхом прямих таємних виборів у порядку, що 

визначається Положенням про студентське самоврядування відповідно до квот, 

які визначаються Вченою радою Університету. 

4.13. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами 

ректора. 

4.14. В Університеті діють Вчені ради факультетів, які утворюються 

строком на п’ять років порядок створення та функціонування яких визначається 

положенням про такі ради, яке приймається Вченою радою Університету. 

При цьому, склад відповідних Вчених рад формується на засадах, 

визначених для Вченої ради Університету.  

Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень 

Вченим радам факультетів.  

4.15. В Університеті утворюється Наглядова рада для здійснення нагляду 

за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення. 

4.16. Наглядова рада Університету діє на підставі положення, яке 

затверджується Вченою радою Університету. 

4.17. Наглядова рада Університету сприяє розв’язанню перспективних 

завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його 

діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх 

використанням, ефективній його взаємодії з державними органами та органами 

місцевого самоврядування, науковою громадськістю та суб’єктами 

господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої 

діяльності і конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський 

контроль за його діяльністю та виконує інші завдання у відповідності до чинного 

законодавства, цього Статуту та положення про Наглядову раду Університету. 
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4.18. Члени Наглядової ради Університету мають право брати участь у 

роботі Конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого 

голосу. 

4.19. Наглядова рада Університету має право вносити на Конференцією 

трудового колективу Університету подання про відкликання ректора з підстав, 

передбачених законодавством, контрактом та цим Статутом. 

4.20. Склад Наглядової ради затверджується Вченою радою Університету.  

До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Університету. 

4.21. Термін повноважень Наглядової ради - 5 років. 

4.22. Для вирішення поточних питань діяльності Університету можуть 

створюватися робочі органи - ректорат, деканати, приймальна комісія, 

адміністративна рада тощо. 

4.23. З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та 

наукової діяльності Університету Ректор має право створювати на громадських 

засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (раду роботодавців, раду 

інвесторів, раду бізнесу, студентську, наукову раду тощо). Положення про ці 

органи затверджуються Вченою радою Університету відповідно до цього 

Статуту. 

 

5. ПОРЯДОК ОБРАННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ 

РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ 

 

5.1. Ректор Університету обирається за конкурсом на заміщення посади 

ректора шляхом таємного голосування строком на п’ять років відповідно до 

законодавства України та цього Статуту з урахуванням Методичних 

рекомендацій, затверджених постановою КМУ від 05.12.2014 року № 726. 

5.2. Вибори ректора Університету проводяться з дотриманням таких 

принципів: 

1) відкритості; 

2) гласності; 
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3) таємного та вільного волевиявлення; 

4) добровільної участі у виборах; 

5) демократичності; 

6) забезпечення рівності прав учасників виборів. 

5.3. Процедура обрання ректора Університету складається з таких етапів: 

1) оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду 

ректора Університету; 

2) підготовка виборів; 

3) проведення виборів. 

5.4. Міністерство освіти і науки України зобов’язано оголосити конкурс 

на заміщення посади Ректора не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку 

контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення 

повноважень Ректора конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення 

вакансії.  

5.5. Претендент на посаду Ректора Університету має бути громадянином 

України, повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та 

науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не 

менш як 10 років. 

Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на 

посаду Ректора особа, яка: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; 

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або 

не знята в установленому законом порядку; 

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади; 

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного 

правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду 

законної сили; 

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення 

- протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 
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6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України "Про очищення 

влади"; 

7) голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року. 

5.6. Міністерство освіти і науки України протягом двох місяців з дня 

оголошення конкурсу на посаду Ректора Університету приймає пропозиції щодо 

претендентів на цю посаду і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання 

відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів до Університету для 

проведення процедури обрання. 

5.7. Претенденти можуть бути висунуті трудовим колективом 

Університету чи його структурним підрозділом, первинною профспілковою 

організацією працівників та студентів Університету, а також шляхом 

самовисування. 

5.8. Одна і та сама особа не може бути Ректором Університету більше ніж 

два строки. 

5.9. Кандидат на посаду ректора Університету має право: 

1) проводити зустрічі з працівниками та студентами Університету; 

2) визначати не більше двох спостерігачів за ходом голосування; 

3) бути присутнім під час голосування за місцем його проведення; 

4) бути присутнім під час проведення підрахунку голосів та складення 

протоколу про результати голосування. 

Кандидат може мати інші права, які випливають з його участі у виборах і 

передбачені цим Статутом. 

Усі кандидати мають рівні права. 

5.10. Оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх обговорення 

здійснюється на зустрічах та зборах трудового колективу Університету без будь-

яких обмежень. Виборчі програми кандидатів розміщуються на офіційному веб-

сайті Університету не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення 

виборів. 
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5.11. Вибори призначаються не пізніше ніж на тридцятий день з дати 

закінчення строку прийому документів претендентів без урахування 

канікулярного періоду. 

5.12. Брати участь у виборах Ректора Університету мають право: 

1) кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний 

працівник Університету; 

2) представники з числа інших штатних працівників, які обираються 

відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів; 

3) виборні представники з числа студентів, які обираються студентами 

шляхом прямих таємних виборів. 

При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково-

педагогічних і педагогічних працівників Університету повинна становити не 

менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у 

виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників 

Університету - до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа 

студентів - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах. 

5.13. Штатний працівник Університету, який на момент проведення 

виборів перебуває у відпустці, має право брати участь у виборах. Якщо на посаді, 

яку займає такий штатний працівник, у період його відпустки (у випадках, 

передбачених законом) перебуває інша особа, вона також має право брати участь 

у виборах. 

Студенти очної (денної) форми навчання, які на момент проведення виборів 

є одночасно штатними працівниками Університету, беруть участь у виборах за 

квотою представництва студентів Університету. 

5.14. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками Університету, визначається положенням, яке 

затверджується вченою радою Університету. 
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5.15. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа 

студентів Університету визначається положенням про студентське 

самоврядування. 

5.16. Ректор Університету протягом семи календарних днів з дати 

публікації оголошення про проведення конкурсу видає наказ про організацію 

виборів, в якому, зокрема, визначається: 

1) персональний склад організаційного комітету з проведення виборів (далі - 

організаційний комітет); 

2) персональний склад виборчої комісії; 

3) кінцевий строк обрання представників для участі у виборах з числа інших 

штатних працівників Університету, які не є науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками, а також виборних представників з числа 

студентів. 

5.17. Організаційний комітет і виборча комісія діють відповідно до цього 

Статуту та положень про них, які затверджуються вченою радою Університету 

за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 

Університету. 

5.18. До складу організаційного комітету та виборчої комісії включаються 

наукові, науково-педагогічні, педагогічні, інші працівники та студенти 

Університету. Кандидат не може бути членом організаційного комітету чи 

виборчої комісії. Одна і та сама особа не може бути одночасно членом 

організаційного комітету і виборчої комісії. 

5.19. Організаційний комітет і виборча комісія на першому засіданні 

обирають із свого складу голову, заступника голови та секретаря. 

5.20. Особи, які є членами організаційного комітету або виборчої комісії, 

здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними 

зазначених повноважень звільняються від основної роботи в Університеті із 

збереженням за ними заробітної плати відповідно до умов колективного 

договору. 
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5.21. У разі коли у виборах беруть участь більш як 2 тис. осіб, а також за 

наявності у структурі Університету відокремлених структурних підрозділів, 

організаційним комітетом можуть утворюватися виборчі дільниці та дільничні 

виборчі комісії, склад яких затверджується наказом ректора Університету. При 

цьому виборча комісія, утворена наказом про організацію виборів ректора 

Університету, має статус головної виборчої комісії. 

5.22. Рішення про утворення виборчих дільниць та дільничних виборчих 

комісій підлягає оприлюдненню в одноденний строк організаційним комітетом з 

використанням інформаційних ресурсів Університету. 

5.23. Ректор Університету зобов’язаний забезпечити створення належних 

умов для роботи організаційного комітету та виборчої комісії, надавати 

інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них завдань, 

а також надати організаційному комітетові та виборчій комісії окремі придатні 

для роботи приміщення, забезпечити наявність у таких приміщеннях необхідних 

засобів зв’язку, оргтехніки тощо. 

5.24. Організаційний комітет складає та подає виборчій комісії список 

осіб, які мають право брати участь у виборах (далі - список виборців), не пізніше 

ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів. 

5.25. У разі утворення дільничних виборчих комісій список виборців 

передається головною виборчою комісією дільничним виборчим комісіям не 

пізніше наступного дня після його отримання від організаційного комітету. 

5.26. Кандидат має право зняти свою кандидатуру шляхом подання 

письмової заяви до організаційного комітету не пізніше ніж за 24 години до 

початку виборів. Така інформація невідкладно доводиться організаційним 

комітетом до відома виборчої комісії (головною виборчою комісією - до відома 

дільничних виборчих комісій) для внесення відповідних змін до бюлетенів для 

голосування. 

5.27. Бюлетені для голосування виготовляються виборчою комісією (у 

разі утворення дільничних виборчих комісій - дільничними виборчими 

комісіями) не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у 
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кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах 

(далі - виборці) та включені до списку виборців (у разі утворення виборчих 

дільниць - у кількості, що відповідає кількості осіб, включених до списку 

виборців на виборчій дільниці), посвідчуються на зворотному боці підписом 

голови та секретаря виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та скріплюються 

печаткою Університету або відокремленого структурного підрозділу. 

5.28. Кандидати та спостерігачі мають право бути присутніми під час 

виготовлення бюлетенів для голосування. 

5.29. Бюлетені для голосування зберігаються у приміщенні виборчої 

комісії у закритому сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з 

проставлянням на ній підписів голови комісії, а також його заступника або 

секретаря. Персональна відповідальність за відповідність кількості бюлетенів 

кількості виборців та збереження бюлетенів покладається на голову виборчої 

комісії. 

5.30. Скриньки для голосування повинні бути прозорі, опломбовані та 

опечатані печаткою Університету або його відокремленого структурного 

підрозділу. 

5.31. Порядок організації роботи спостерігачів визначається 

організаційним комітетом. 

5.32. Вибори проводяться шляхом таємного голосування, яке 

здійснюється з 9 до 15 години у приміщенні Університету та його відокремлених 

структурних підрозділах. 

5.33. Інформація про дату, час і місце проведення виборів підлягає 

оприлюдненню виборчою комісією не пізніше ніж за сім календарних днів до 

дати проведення виборів з використанням інформаційних ресурсів Університету. 

5.34. Під час голосування та підрахунку голосів мають право бути 

присутніми не більше двох спостерігачів від кожного кандидата, а також не 

більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих організаційним 

комітетом, а в разі утворення виборчих дільниць - не більше двох спостерігачів 
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від кожного кандидата і трьох громадських спостерігачів на кожній виборчій 

дільниці. 

5.35. Порядок акредитації громадських спостерігачів визначається 

організаційним комітетом. 

5.36. Приміщення для голосування повинне бути обладнане достатньою 

кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні 

для голосування здійснюється у такий спосіб, щоб місця видачі  бюлетенів для 

голосування, вхід і вихід із кабін для таємного голосування, виборчі скриньки 

перебували у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути 

присутніми у приміщенні для голосування. У кабінах для таємного голосування 

необхідно забезпечити наявність належного освітлення та засобів для 

заповнення бюлетеня для голосування. 

5.37. Організація проведення голосування, підтримання належного 

порядку у приміщенні для голосування та забезпечення таємності голосування 

покладаються на виборчу комісію або дільничну виборчу комісію. 

5.38. Голова виборчої комісії або дільничної виборчої комісії перед 

початком голосування: 

1) надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам, а також 

спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки; 

2) передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої 

комісії, які видають бюлетені виборцям; 

3) передає членам виборчої комісії, які видають бюлетені для голосування, 

список виборців. Відповідні члени виборчої комісії забезпечують їх збереження 

і дотримання порядку використання. 

5.39. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за 

умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Особа, яка 

отримує бюлетень для голосування, ставить у списку виборців навпроти свого 

прізвища підпис. 

5.40. Бюлетень для голосування заповнюється виборцем особисто в кабіні 

для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється 
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присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- та 

відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може 

самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови 

виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої 

комісії, кандидатів, а також спостерігачів. 

5.41. У бюлетені для голосування виборець у квадраті навпроти прізвища 

кандидата, за якого він голосує, проставляє позначку (“+”) або іншу, що 

засвідчує волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата. 

5.42. Виборець опускає заповнений  бюлетень для голосування у 

скриньку. Забороняється висувати вимогу або висловлювати прохання до 

виборця оприлюднити своє волевиявлення. 

5.43. Після завершення голосування приміщення для голосування 

зачиняється і в ньому мають право перебувати тільки члени виборчої комісії, 

представники Міністерства освіти і науки України, кандидати і спостерігачі. 

5.44. Скриньки для голосування після перевірки цілісності пломб та 

печаток відкриваються членами виборчої комісії почергово. Під час відкриття 

скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої 

комісії. 

5.45. Підрахунок голосів членами виборчої комісії починається негайно 

після закінчення голосування та проводиться відкрито у тому ж приміщенні, де 

відбувалося голосування, без перерви і закінчується після складення та 

підписання протоколу про результати голосування. 

5.46. Члени виборчої комісії підраховують загальну кількість виданих для 

голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, наявних у скриньках для 

голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені 

окремими табличками, що містять з обох боків прізвища та ініціали кандидатів. 

Окремо робиться табличка з написом “Недійсні”. Під час розкладання бюлетенів 

визначений виборчою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім 

членам комісії та особам, які присутні під час підрахунку голосів, та оголошує 

прізвище кандидата, за якого подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо 
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змісту бюлетеня виборча комісія приймає рішення шляхом голосування. При 

цьому кожен член виборчої комісії має право оглянути бюлетень особисто. На 

час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється. 

5.47. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним, якщо: 

1) позначка у бюлетені проставлена більш як за одного кандидата; 

2) не проставлена жодна позначка; 

3) зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин. 

У разі коли члени виборчої комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення 

бюлетеня до недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. 

Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам комісії та особам, 

присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член виборчої комісії 

має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок 

інших бюлетенів припиняється. 

5.48. Після розкладення бюлетенів окремо за кожного кандидата, а також 

окремо недійсних бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії вголос 

підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також 

кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена виборчої комісії, кандидата чи 

спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за 

кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час 

підрахунку голосів кожен член виборчої комісії має право перевірити або 

перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються 

головою виборчої комісії і підлягають включенню секретарем до протоколу про 

результати голосування. 

5.49. Виборча комісія зобов’язана під час підрахунку голосів перевірити 

відповідність кількості осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, 

поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних 

недійсними. 

5.50. Виборча комісія за результатами підрахунку голосів складає 

протокол. 
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5.51. Протокол про результати голосування складається виборчою 

комісією у двох примірниках. Копії протоколу надаються кожному членові 

виборчої комісії, кандидатам та спостерігачам. 

5.52. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником 

голови, секретарем та присутніми членами виборчої комісії. У разі незгоди з 

результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член виборчої 

комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов’язково 

додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається. 

5.53. Перший примірник протоколу про результати голосування 

передається організаційному комітетові з наступною їх передачею Міністерству 

освіти і науки, другий - залишається в Університеті. 

5.54. Дільничні виборчі комісії передають протокол про результати 

голосування на виборчій дільниці головній виборчій комісії негайно після його 

складення. У разі коли дільнична виборча комісія розміщується в іншому 

населеному пункті, допускається передача такого протоколу головній виборчій 

комісії за допомогою засобів зв’язку з наступною передачею оригіналів 

бюлетенів та протоколу протягом доби з моменту його складення. Головна 

виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих 

комісій складає підсумковий протокол про результати голосування і передає 

його організаційному комітетові. 

5.55. Разом з протоколом організаційному комітетові передаються усі 

заяви та скарги, подані кандидатами, спостерігачами, а також рішення, прийняті 

за результатами їх розгляду. 

5.56. Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за 

допомогою відеозасобів. При цьому таке фіксування не може порушувати 

таємницю голосування. 

5.57. Результати виборів оприлюднюються протягом 24 годин після 

складення протоколу про результати голосування шляхом розміщення у 

друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у 

доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях 
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Університету, а також на офіційному веб-сайті Університеті та веб-сайті 

Міністерства освіти і науки України. 

5.58. Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не 

набрав більше 50 відсотків голосів виборців, організаційний комітет приймає 

рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через сім 

календарних днів після проведення першого туру. У разі коли дата другого туру 

виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у 

наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. До бюлетенів для 

голосування включаються два кандидати, які набрали найбільшу кількість 

голосів у першому турі виборів. 

5.59. Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо: 

1) участь у виборах взяли менш як 50 відсотків виборців; 

2) у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 

50 відсотків голосів виборців; 

3) у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків 

голосів виборців. 

5.60. Документація, пов’язана з проведенням виборів, зберігається в 

Університеті протягом п’яти років. 

5.61. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли 

більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у 

виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто. 

5.62. З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів 

осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти і науки 

України укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня 

її обрання. 

5.63. Ректор Університету може бути звільнений з посади Міністерством 

освіти і науки України з підстав, визначених законодавством про працю, за 

порушення умов контракту та цього Статуту, а також у зв’язку з прийняттям 

рішення про його відкликання Конференцією трудового колективу 

Університету. 
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Подання про відкликання Ректора Університету може бути внесено на 

розгляд до Конференції трудового колективу 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 

Конференції трудового колективу Університету. 

 

6. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

6.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

Університету є Конференція трудового колективу Університету, включаючи 

виборних представників з числа студентів. 

6.2. Конференція трудового колективу Університету скликається не 

рідше ніж один раз на рік. Позачергове скликання Конференції трудового 

колективу Університету можливе за рішенням Ректора або за ініціативою не 

менше третини її членів. 

6.3. Кількісний склад Конференції трудового колективу Університету 

становить 120 осіб. 

Конференція трудового колективу Університету складається з членів, 

обраних Конференціями трудових колективів факультетів, Зборами трудових 

колективів структурних підрозділів та студентами у порядку, що передбачений 

Положенням про студентське самоврядування. 

6.4. Термін повноважень Конференції трудового колективу Університету 

становить 3 роки. 

6.5. На першому засіданні новообраного складу Конференції трудового 

колективу Університету обирається постійна діюча президія та секретаріат, 

також приймається регламент діяльності Конференції трудового колективу 

Університету. 

6.6. У складі Конференції трудового колективу Університету повинні 

бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Університету. При 
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цьому не менш як 75 відсотків складу повинні становити наукові, науково-

педагогічні та педагогічні працівники Університету, які працюють у ньому на 

постійній основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа 

студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. 

6.7. Конференція трудового колективу Університету вважається 

правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин її членів. 

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість 

присутніх за умови дотримання вимог щодо правомочності. 

6.8. Конференція трудового колективу Університету: 

1) погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут Університету чи 

зміни (доповнення) до нього; 

2) заслуховує щороку звіт Ректора Університету та оцінює його діяльність; 

3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю; 

4) розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової або Вченої ради 

Університету питання про дострокове припинення повноважень Ректора; 

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету і колективний 

договір; 

6) обирає членів Вченої ради Університету з числа працівників; 

7) розглядає інші питання діяльності Університету. 

6.9. Органом громадського самоврядування факультету є Конференція 

трудового колективу факультету, яка обирається строком на три роки, 

включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються на 

відповідному факультеті Університету. 

Кількісний склад Конференції трудового колективу факультету 

встановлюється Вченою радою Університету до кінця строку обрання 

відповідної Конференції. Кількісний склад Конференції трудового колективу 

факультету може бути змінено за вмотивованим рішенням Вченої ради 

Університету у випадках різкої зміни кадрового та/або студентського складу 

відповідного факультету. 
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Члени Конференції трудового колективу факультету мають працювати на 

ньому на постійній основі або навчатися за денною формою навчання і 

обираються: 

1) з числа працівників факультету на засіданнях (зборах) кафедр та інших 

структурних підрозділів факультету відповідно до квот, які визначаються 

Вченою радою Університету. При цьому такі засідання (збори) можуть бути 

об’єднаними; 

2) з числа осіб, що навчаються на відповідному факультеті у порядку, що 

визначається Положенням про студентське самоврядування Університету та 

відповідно до квот, які визначаються Вченою радою Університету.  

6.10. Конференція трудового колективу факультету скликається не рідше 

ніж один раз на рік. Позачергове скликання Конференції трудового колективу 

факультету відбувається за рішенням декана факультету або за ініціативою не 

менше третини її членів. 

6.11. На Конференції трудового колективу факультету повинні бути 

представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з 

числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому не менш як 75 відсотків 

складу членів Конференції трудового колективу факультету повинні становити 

наукові та науково-педагогічні працівники і не менш як 15 відсотків - виборні 

представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих 

таємних виборів. 

6.12. Конференція трудового колективу факультету: 

1) оцінює діяльність декана факультету; 

2) затверджує річний звіт про діяльність факультету; 

3) подає Ректору пропозиції щодо відкликання з посади декана факультету з 

підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом та укладеним з 

ним контрактом; 

4) обирає виборних представників до Вченої ради відповідного факультету у 

кількості та відповідно до квот, що встановлюються Вченою радою 

Університету; 
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5) обирає членів Конференції трудового колективу Університету відповідно 

до квот, які затверджуються Вченою радою Університету. 

6.13. В Університеті функціонує студентське самоврядування, яке є 

невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету. 

6.14. У студентському самоврядуванні беруть участь усі особи, які 

навчаються в Університеті.  

6.15. Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються 

в Університеті, безпосередньо та через органи студентського самоврядування на 

рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, Університету. 

6.16. Органи студентського самоврядування формуються відповідно до 

чинного законодавства та Положення про студентське самоврядування, яке 

затверджується вищим органом студентського самоврядування. 

6.17. Органи студентського самоврядування: 

1) беруть участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому 

законодавством та цим Статутом; 

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 

оздоровлення, побуту та харчування; 

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 

інші заходи; 

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 

5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Університеті; 

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів Університету; 

7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 

9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі 

та банківських рахунках органів студентського самоврядування; 

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 



31 
 

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

12) мають право оголошувати акції протесту; 

13) виконують інші функції в рамках чинного законодавства, цього Статуту та 

Положення про студентське самоврядування. 

6.18. За погодженням з органами студентського самоврядування 

Університету приймаються рішення про: 

1) відрахування студентів з Університету та їх поновлення на навчання; 

2) переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб; 

3) переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

4) призначення заступника декана факультету, проректорів Університету; 

5) поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх 

із гуртожитку; 

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що 

стосується осіб, які навчаються; 

7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які 

навчаються в Університеті. 

6.19. Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності 

органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, 

забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить 

місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається 

відповідна угода. 

6.20. Фінансовою основою діяльності студентського самоврядування є: 

1) кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не менш як 0,5 

відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності; 

2) членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом 

студентського самоврядування. При цьому розмір місячного членського внеску 
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однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, 

встановленого законом. 

6.21. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених 

ними кошторисів. 

6.22. Органи студентського самоврядування публічно звітують про 

використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік у 

порядку, який передбачений Положенням про студентське самоврядування. 

6.23. В Університеті та його структурних підрозділах діють наукові 

товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, які є 

частиною системи громадського самоврядування Університету. 

У роботі наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів 

і молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів - 40 

років), які навчаються або працюють в Університеті. 

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих 

вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в 

Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних 

ідей, інновацій та обміну знаннями. 

У своїй діяльності наукові товариства студентів (слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих вчених керуються законодавством, цим Статутом та 

Положенням про наукові товариства студентів (слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих вчених. 

6.24. Наукові товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і 

молодих вчених: 

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; 
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4) представляють інтереси студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і 

молодих вчених перед адміністрацією Університету 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, які передбачені законодавством України. 

6.25. За погодженням з науковим товариством студентів (слухачів), 

аспірантів, докторантів і молодих вчених керівництво Університету приймає 

рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з 

Університету та їх поновлення на навчання. 

6.26. Структура наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих вчених та організаційний механізм його діяльності 

визначаються Положенням, яке затверджується Конференцією трудового 

колективу Університету. 

6.27. Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів 

(слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених є кошти, визначені Вченою 

радою Університету. 

6.28. В Університеті діють органи громадського самоврядування 

структурних підрозділів – Збори трудових колективів. У Зборах трудових 

колективів приймають участь усі працівники структурних підрозділів (окрім тих, 

що створюються на факультетах), які працюють у них на постійній основі. 

6.29. Збори трудових колективів можуть проходити в межах одного 

структурного підрозділу або об’єднані. 

6.30. Збори трудових колективів (у тому числі об’єднані) є правомочними 

за умови присутності на них не менше ніж половини від загальної кількості 

працівників, які працюють в них на постійній основі. 
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6.31. Збори трудових колективів скликаються не рідше ніж один раз на рік. 

Позачергові Збори трудових колективів скликаються за розпорядженням 

керівника структурного підрозділу. Позачергові об’єднані Збори трудових 

колективів скликаються за розпорядженням ректора. 

6.32. Збори трудових колективів: 

1) вносять подання на Конференцію трудового колективу Університету щодо 

обрання виборних працівників до складу Вченої ради Університету, які 

працюють у відповідних структурних підрозділах відповідно до квот, які 

затверджуються Вченою радою Університету; 

2) обирають членів Конференції трудового колективу Університету 

відповідно до квот, які затверджуються Вченою радою Університету; 

3) розглядають інші питання діяльності структурних підрозділів. 

 

7. МАЙНО ТА КОШТИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

7.1. З метою забезпечення статутної діяльності Університету за ним 

закріплюється матеріально-технічна база, яка включає будівлі, споруди, землю, 

комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші 

матеріальні цінності. 

7.2. Майно закріплюється за Університетом на основі права 

господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає 

вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди 

Міністерства освіти і науки України та Конференції трудового колективу 

Університету, крім випадків, передбачених законодавством. 

7.3. Університет має право: 

1) власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні 

кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених 

законом); 

2) засновувати сталий фонд (ендавмент) та розпоряджатися доходами від 

його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також 
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отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, 

обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого 

самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну 

допомогу; 

3) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном; 

4) використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського 

відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати 

його в оренду та в користування відповідно до законодавства; 

5) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-

технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або 

господарської діяльності; 

6) створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, 

мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-

мистецьких структурних підрозділів; 

7) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити 

капітальний і поточний ремонт основних фондів; 

8) спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, 

наукових, педагогічних, а також інших працівників та осіб, які навчаються в 

Університеті; 

9) відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній 

валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами 

без урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених 

Бюджетним кодексом України; 

10) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і 

утворених за участю вищих навчальних закладів малих підприємств, що 

розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них 

нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності); 

11) засновувати навчальні заклади і наукові установи; 
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12) засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або 

виробничої діяльності; 

13) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у 

міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні 

наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних; 

14) шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу 

інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-

інкубаторів тощо). 

7.4. Власні надходження Університету, отримані від плати за послуги, 

що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою 

діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого 

Вченою радою Університету, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, 

відкриті відповідно до законодавства в територіальному органі центрального 

органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних 

банків.  

Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів 

Університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, 

включаються до кошторису Університету і можуть використовуватися на 

придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт 

приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо. 

Доходи (прибутки) Університету використовуються виключно для 

фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, які визначені цим Статутом. 

7.5. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з 

підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших 

джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та 

ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті 

рішень. 
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7.6. Університет може також фінансуватися з боку місцевих органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, а також за кошти фізичних 

та юридичних осіб в порядку, встановленому законодавством. 

7.7. До кошторису Університету обов’язково включаються витрати, 

пов’язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із 

забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження 

освітньої і наукової діяльності, а також з проходженням виробничих і 

переддипломних практик здобувачами вищої освіти. 

7.8. Кошти, отримані Університетом як плата за навчання, підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг, 

не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів. 

7.9. Університет має право на користування пільгами по сплаті податків, 

зборів, митних платежів, інших платежів до державного та місцевих бюджетів, 

що встановлені для вищих навчальних закладів Податковим Кодексом та іншими 

актами законодавства. 

 

8. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ТА КОНТРОЛЬ ЗА 

ЗДІЙСНЕННЯМ ЙОГО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

8.1. Університет звітує про результати своєї діяльності перед органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування у строки, передбачені 

законодавством та у визначеному законодавством порядку.  

8.2. Університет публікує на своєму офіційному сайті інформацію, яка 

стосується його діяльності виключно у відповідності до чинного законодавства. 

8.3. Університет надає публічну інформацію громадянам та юридичним 

особам у спосіб та у порядку, які передбачені законодавством. 

8.4. Університет здійснює оперативний, бухгалтерський, фінансовий та 

інші види обліку своєї діяльності у відповідності до законодавства України. 

8.5. Аудит діяльності Університету здійснюється у спосіб та порядку, які 

передбачені законодавством. 
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8.6. Ректор та головний бухгалтер Університету несуть персональну 

відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності. 

 

9. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

9.1. Освітня діяльність Університету ґрунтується на Законах України 

«Про вищу освіту», «Про освіту» та інших нормативно-правових актах у сфері 

освіти і науки, соціально-трудових відносин, документах Болонського і 

Копенгагенського процесів тощо. 

9.2. Мета освітньої діяльності Університету – підготовка професійних 

висококваліфікованих фахівців на основі гармонійного розвитку особистості з 

метою підвищення рівня та якості життя населення і прогресивного розвитку 

громадянського суспільства. 

9.3. Принципи освітньої діяльності Університету: 

1) автономія і самоврядування у формуванні програм освітньої діяльності; 

2) відповідність освітніх програм Університету потребам особи, держави і 

суспільства; 

3) побудова освітніх програм на компетентному підході відповідно до рівнів 

Національної рамки кваліфікацій; 

4) гарантування високої якості освітніх програм Університету; 

5) безперервність освітньої діяльності, надання можливості постійного 

поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки і перепідготовки; 

6) інноваційність навчально-виховного процесу, впровадження прогресивних 

концепцій сучасних педагогічних технологій, науково-методичних досягнень; 

7) інтеграція освіти і науки шляхом активного використання наукових 

досліджень і методів інноваційного характеру у навчально-виховному процесі; 

8)  варіативність освіти, що передбачає створення можливостей для 

широкого вибору форм і змісту освіти; 

9)  незалежність освітньої діяльності від впливу політичних партій та 

релігійних організації; 
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10) рівність доступу до освітніх програм Університету людей з особливими 

фізичними потребами. 

9.4. Активний перехід до економіки «знань», зростання потреби в якісній 

та «швидкій» освіті зумовлює проведення міждисциплінарних досліджень, 

об’єднуючи прикладні та фундаментальні дослідження, а також зменшення 

витрат на поширення знань і прискорення процесу отримання економічної 

віддачі від впровадження наукових досліджень. 

Основні стратегічні цілі: 

9.4.1. Університет повинен стати центром генерування наукових знань та 

трансферту найкращих світових інновацій у суспільне життя держави шляхом 

створення умов для формування професійних навичок та вмінь, а також розвитку 

особистісних характеристик людини. 

Таким чином, Університет це: 

1) один із лідерів класичної освіти в країні, що готує висококваліфікованих 

фахівців, наукових працівників, експертів-аналітиків, викладачів; 

2) провідний науковий центр, що здійснює міждисциплінарні наукові 

дослідження міжнародного рівня, результати яких вдосконалюють та 

підвищують конкурентоспроможність підприємств реального сектору 

економіки. 

9.5. Стратегічною метою Університету є інтеграція у світовий науковий 

та освітній простір на основі розвитку професійної компетенції науково-

педагогічних кадрів, використання інноваційних технологій навчання та 

поєднання власного досвіду з кращими світовими практиками. 

9.5.1. Досягнення цієї мети повинно здійснюватися завдяки активним діям 

навчального закладу, що передбачають вирішення таких стратегічних завдань: 

географічна експансія на міжнародний ринок освітніх послуг (особливо до 

країн Далекого та Близького Сходу); 

розширення сфери та масштабів фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень, зокрема міждисциплінарного спрямування; 
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розширення міжнародної інтеграції та підтримка позитивного іміджу на 

ринку освітніх послуг; 

розвиток професійних навичок та прогресивного мислення науково-

педагогічних кадрів університету; 

розробка ефективної системи мотивації працівників; 

удосконалення навчальної діяльності та впровадження інноваційних 

технологій, виявлення і розвиток творчого потенціалу студентів; 

забезпечення умов для становлення та самореалізації особистості 

майбутнього фахівця; 

модернізація матеріально-технічної бази університету для забезпечення 

можливості проведення сучасних наукових досліджень та використання 

інноваційних технологій навчання та ін. 

9.5.2. До пріоритетів діяльності Університету належать: 

1) інтеграція до європейського та світового наукових і освітніх просторів; 

2) особистісна орієнтація освіти; 

3) підготовка соціально-відповідального фахівця; 

4) органічне поєднання освіти та науки; 

5) розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя; 

6) академічна мобільність студентів і працівників; 

7) впровадження освітніх інновацій і сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

9.5.3. Тактичні завдання: 

1) здійснювати кардинальні кроки щодо внутрішньої модернізації та 

структурної перебудови освітньої діяльності відповідно до змін у системі вищої 

освіти України, потреб ринку праці та суспільства; 

2)  створювати гнучкі інституції додаткової професійної освіти для більш 

швидкої адаптації фахівця до конкретного місця роботи; 

3) забезпечувати відповідність освітніх послуг державним стандартам і 

європейським вимогам щодо якості знань при входженні в єдиний освітній 

простір; 
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4) активно впроваджувати новітні форми інтерактивного навчання та 

інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання, основним 

методом якого є діалог викладача-вченого й студента-дослідника через 

посередництво навчальних матеріалів в електронному вигляді; 

5) розробити стратегію трансформації Університету в університет 

міжнародного рівня шляхом активного залучення провідних іноземних 

викладачів і сучасних технологій навчання, мотивації науково-педагогічних 

працівників Університету до постійного підвищення кваліфікації, 

вдосконалення навчальних програм, забезпечення якості освіти, створення 

сучасної матеріально-технічної бази, забезпечення нерозривного зв’язку між 

процесом навчання та науково-дослідною роботою; 

6) забезпечувати відповідність освітнього процесу потребам ринку праці та 

вимогам роботодавців шляхом залучення їх до формування та оновлення 

навчальних планів і програм, сприяння організації практичної підготовки 

студентів та вирішення проблеми працевлаштування випускників; сприяти 

розвитку студентського самоврядування, допомагати студентам у вирішенні всіх 

питань щодо умов навчання, побуту у гуртожитках, працевлаштування, 

студентської творчості, фізкультури і спорту; 

7) формувати особистість шляхом патріотичного, правового, екологічного 

виховання, утвердження моральних цінностей, соціально активної громадської 

позиції, відповідальності, здорового способу життя, вміння до самоорганізації за 

сучасних умов. 

9.6. Засоби реалізації цілей програми: 

9.6.1. На засадах компетентнісного підходу розробляти та реалізовувати 

освітні програми в межах ліцензованих напрямів та спеціальностей. 

9.6.2. Відповідно до результатів моніторингу тенденцій розвитку 

світового, зокрема європейського освітньо-наукового простору та ринку праці, 

розширювати спектр освітніх послуг за рахунок ліцензування нових 

спеціальностей, відкриття та оновлення спеціалізацій і програм за ліцензованими 

напрямками і спеціальностями. 
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9.6.3. Забезпечувати рівний доступ до здобуття вищої освіти усіх верств 

населення: 

втілювати принципи демократизації та гуманізації під час вступної 

кампанії; 

урізноманітнювати форми відбору молоді на навчання, дотримуючись 

правил соціального захисту окремих категорій громадян; 

забезпечувати об'єктивність прийому, оцінюючи знання вступників 

переважно за системою сучасних технологій тестування; 

забезпечувати умови для вступу та якісного навчання людей з особливими 

фізичними потребами; 

розширювати перелік програм навчання дорослого населення, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців; 

9.6.4. Розширювати можливості прийому на навчання на освітній ступінь 

магістра, запроваджуючи програми перехресного вступу. 

9.6.5.  Підвищувати якість рівня освітніх послуг шляхом: 

1) впровадження європейських стандартів та принципів забезпечення якості 

освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців; 

2) постійного оновлення програм навчання відповідно до сучасних вимог 

розвитку наукової та педагогічної думки; 

3) забезпечення ефективності системи контролю якості організації 

підготовки фахівців і розробка ефективних механізмів діагностики якості знань; 

4) упровадження модернізаційного підходу до технологій навчання і 

програмного забезпечення, створення електронних підручників; 

5) застосування сучасних технологій і методик організації навчального 

процесу, насамперед інформаційно-комунікаційних технологій;  

6) індивідуалізації навчання, спрямованої на врахування інтересів і 

всебічного розвитку кожного фахівця відповідно до характеру його можливої 

майбутньої діяльності; 

7) розвитку процедур зворотного зв’язку між учасниками освітнього процесу 

як необхідного компоненту процесу забезпечення якості освіти; 
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8) поглиблення системи мотивації науково-педагогічних працівників до 

підвищення кваліфікації, зокрема шляхом участі у програмах міжнародної 

академічної мобільності. 

9.6.6. Підвищення ролі Університету у міжнародному освітньому просторі 

через: 

1) збільшення частки іноземних студентів, зокрема за рахунок реалізації 

Державної програми підготовки фахівців для зарубіжних країн, участі у 

міжнародних програмах мобільності; 

2) формування та розвиток англомовних освітніх програм за рівнями 

бакалавра і магістра;  

3) розвиток програм «подвійних дипломів» з іноземними ВНЗ-партнерами. 

 

10. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

10.1. Наукова і науково-технічна діяльність є невід'ємною складовою 

частиною діяльності Університету. 

10.2. Наукова і науково-технічна діяльність в Університеті здійснюється 

відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. 

10.3. Університет забезпечує проведення наукових досліджень, надання 

послуг науково-технічного характеру за тематичними планами, що 

затверджуються наказом ректора на підставі рішення науково-технічної ради. 

10.4. Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок: 

1) коштів Державного бюджету, що виділяються на проведення досліджень, 

наукових та науково-технічних розробок, виконання робіт за державними 

цільовими програмами та державним замовленням у межах пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки; 

2) коштів, які надійшли до Університету за виконання науково-дослідних і 

конструкторських робіт за договорами про надання послуг науково-технічного 

характеру; 
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3) власних коштів Університету та інших джерел, передбачених 

законодавством. 

10.5. Наукова та науково-технічна діяльність Університету є одним із 

головних напрямів досягнення державних стандартів якості підготовки та 

перепідготовки фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних і наукових 

кадрів вищої кваліфікації, що реалізуються шляхом:  

1) інтеграції навчального процесу, науки та виробництва; 

2) підготовки та перепідготовки фахівців на основі використання досягнень 

науково-технічного прогресу та залучення студентів і аспірантів до участі в 

науково-дослідних роботах і науково-технічних проектах, що виконуються за 

рахунок коштів державного бюджету і за договорами із замовниками; 

3) організації наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв'язку з 

навчальним процесом у межах діяльності наукових груп кафедр, ради молодих 

учених, студентського наукового товариства тощо;  

4) проведення олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт; 

5) залучення провідних наукових працівників до навчального процесу. 

10.6. Науково-дослідна робота в Університеті ведеться штатними 

працівниками та особами, залученими до роботи на умовах сумісництва. Наукові 

дослідження здійснюють науково-педагогічні та наукові працівники, 

докторанти, аспіранти, студенти, стажисти, інженерно-технічні працівники. До 

виконання наукових і науково-технічних робіт можуть залучатися фахівці інших 

вищих навчальних закладів і наукових установ. 

10.7. Університет забезпечує зв’язок наукових досліджень із навчальним 

процесом, всіляко сприяє впровадженню нових наукових досягнень у 

навчальний процес (нові курси, практикуми, курсові й магістерські роботи 

тощо). 

10.8. Правовий статус наукового працівника визначається законодавством 

України. 
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11. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

11.1. Університет здійснює міжнародне співробітництво, укладає 

договори про співробітництво, встановлює прямі зв’язки з вищими навчальними 

закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав, 

міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства. 

11.2. Основними напрямами міжнародного співробітництва Університету 

є: 

1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного 

і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, 

педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками; 

2) проведення спільних наукових досліджень; 

3) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших 

заходів; 

4) участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; 

5) спільна видавнича діяльність; 

6) надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, 

іноземним громадянам в Україні; 

7) створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими 

навчальними закладами, науковими установами, організаціями; 

8) відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи 

відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між 

Університетом та іноземними партнерами; 

9) залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників 

іноземних вищих навчальних закладів для участі в педагогічній, науково-

педагогічній та науковій роботі в Університеті; 

10) направлення осіб, які навчаються в Університеті, на навчання у 

закордонних вищих навчальних закладах; 
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11) сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних 

працівників та осіб, які навчаються; 

12) інші напрями і форми, не заборонені законом. 

11.3. Зовнішньоекономічна діяльність Університету провадиться 

відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними 

юридичними та фізичними особами. 

11.4. Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності 

Університету є: 

1) організація підготовки осіб з числа іноземних громадян до вступу у вищі 

навчальні заклади України та осіб з числа громадян України до навчання за 

кордоном; 

2) провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних 

студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав; 

3) організація навчання за кордоном; 

4) виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за поданням Вченої 

ради Університету на Конференцію трудового колективу Університету, яка їх 

погоджує. 

12.2. Після погодження відповідних змін та доповнень вони передаються 

для затвердження Міністерству освіти і науки України. 

12.3. Внесення змін та доповнень до цього Статуту оформляється шляхом 

викладення його в новій редакції. 

 

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

13.1. Університет може бути реорганізовано або ліквідовано виключно у 

порядку, який передбачений законодавством. 






