
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

про інститут   

Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини "Україна" 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 



5. Інститут відповідно до Закону України «Про освіту» забезпечує 

громадянам України та громадянам інших країн, особам без громадянства 

можливість отримати вищу освіту на рівні державних стандартів за освітньо-

кваліфікаційним рівнями, «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за 

спеціальностями _____________ з терміном навчання чотири – шість років. 

6. Умови прийому студентів до Інституту відповідають правилам прийому 

до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», які 

затверджені відповідно до встановлених вимог Міністерством освіти і науки 

України. 

7. Положення Інституту затверджується президентом Університету 

«Україна» у такому ж порядку вносять зміни та доповнення до Положення. 

8. Взаємні зобов’язання керівництва університету і трудового колективу 

працівників інституту у частині забезпечення прав, безпечних умов праці, 

виконання обов’язків регулюються колективним договором, що розробляється та 

укладається відповідно до чинного законодавства. 

9. Інститут несе відповідальність за результати своєї діяльності в порядку і 

на умовах, передбачених чинним законодавством України та цім положенням. 

10. Інститут не має прав юридичної особи. 

11. Інститут має печатку із своєю назвою. 

12. Інститут самостійно здійснює статистичний та інший передбачений 

нормативно – інструктивними документами Університету облік, а також подає 

звітність до Університету. 

13. Очолює Інститут директор, який обирається відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» та призначається президентом Університету. Права 

та обов’язки директора визначаються статутом Університету, цим Положенням 

та контрактом між директором та Університетом. 

14. Структура і штатний розпис Інституту затверджується президентом 

Університету  не рідше ніж один раз на рік. 



15. Університет надає Інституту ___________використовувати фірмові 

бланки, знаки, емблему та інші реквізити з попереднім затвердженням зразків 

президентом Університету. 

16. Місце знаходження Інституту: м. _____, вул. _______. 

 

Завдання, права та обов’язки вищого навчального закладу 

17. Головними завданнями Інституту є:                               

1) Провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, методичну виховну, 

наукову, культурну діяльність; 

2) Забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і 

суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання 

морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування 

громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової 

діяльності, відповідності за свою долю, долю суспільства, держави і людства; 

забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної 

поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами; 

3) Забезпечення набуття студентами знань у галузях економіки та управління та 

підготовка їх до професійної діяльності; 

4) Проведення наукових досліджень як основи підготовки майбутніх фахівців та 

наукового розвитку держави; 

5) Підготовка молоді до самостійної професійної, наукової або викладацької 

діяльності; 

6) Інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку 

зайнятості; 

7) Перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів 

8) Просвітницька діяльність. 

18. Університет, у підпорядкуванні якого перебуває Інститут, має 

забезпечувати: 

1) створення нормативно-правової бази для діяльності Інституту; 

2) установлення вимог до змісту, рівня і обсягу освіти; 



3) проведення Державної акредитації Інституту; 

4) здійснення інформаційного забезпечення освітньої діяльності; 

5) соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; 

6) установлення нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення; 

7) отримання та придбання майна та обладнання, необхідних для провадження 

освітньої діяльності, згідно з установленими нормативами. 

19. Інститут має право 

1) визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо – 

професійних програм, установлених для вищих навчальних закладів відповідних 

рівнів акредитації; 

2) визначити фори та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно 

до ліцензованої освітньої діяльності; 

3) готувати фахівців за замовленням галузевих міністерств, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, місцевих органів влади, громадських 

організацій та за договорами з громадянами; 

4) розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності; 

5) створювати в установленому порядку структурні підрозділи; 

6) координувати діяльність кафедр спеціальностей фінанси, банківська справа, 

маркетингу, обліку та аудиту, менеджмент організацій та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності теоретично-відокремлених підрозділів 

університету; 

7) брати участь у діяльності міжнародних організацій. 

20. Інститут несе відповідальність за: 

1) дотримання вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

мови в Україні», Статуту Університету «Україна» та Положення про інститут та 

інших законодавчих актів; 

2) дотримання державних стандартів освіти; 

3) забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності; 

4) дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, 

наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами; 



5) дотримання фінансової дисципліни та збереження майна Університету; 

6) соціальний захист учасників навчально-виховного процесу. 

 

Структура інституту 

21. Структура Інституту визначається відповідно до цього Положення. 

22. Основними структурними підрозділами Інституту є кафедри. 

23. Кафедра є основним навчально-науковим структурним підрозділом 

факультетів, що провадить навчальну, методичну та науково-дослідницьку 

діяльність з однієї або кількох споріднених дисциплін. Кафедра створюється 

наказом Президента університету за поданням директора інституту та за 

рішенням Вченої ради інституту. Керівництво кафедрою здійснює завідувач 

кафедрою, який обирається на цю посаду у відповідності з Законом України 

«Про вищу освіту» та Статутом Університету. 

24. Інститут має у своєму складі аспірантуру, відділення післядипломної 

освіти. 

25. Управління діяльністю Інститутом здійснює директор, який діє на 

засадах єдиноначальності. 

26. Вищим колегіальним органом самоврядування Інституту є загальні 

збори. 

27. Загальні збори: 

- розглядають проект колективного договору і обирають повноваження 

делегатів на Загальні збори трудового колективу Університету; 

- обирають представників інституту до складу конкурсної комісії з питань 

заміщення вакантних посад завідувачів кафедр, деканів, науково-педагогічних 

працівників; 

- обрати і рекомендувати Президенту Університету кандидатуру 

претендентів на посаду директора інституту у порядку передбаченому Законом 

України «Про вищу освіту» та Статуту Університету; 

- обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про 

працю України. 



28. Для вирішення основних питань діяльності Інституту відповідно до 

його Положення створюються і діють Вчена рада, Методична рада, ішні робочі 

та дорадчі органи. 

Положення про робочі та дорадчі органи і їх функції затверджуються 

наказом Президента Університету. 

29. В межах наданих йому повноважень за поданням директора та 

загальних зборів інституту директор може видавати розпорядження, 

обов’язкові для виконання викладачами, співробітниками і студентами цього 

інституту. 

30. До складу Вченої ради інституту входять директор, заступники 

директора за посадами. Головою вченої ради Інституту є директор, ф у разі 

його відсутності – заступник директора за його вказівкою. 

31. Методична рада – це робочий орган, який визначає основні напрями 

методичної роботи інституту, сприяє впровадженню прогресивних форм і 

методів навчання і виховання, виконує заходи, спрямовані на удосконалення 

навчально-виховного процесу і підвищення якості підготовки фахівців, надає 

допомогу щодо ефективності організації методичної і навчально-виховної 

роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і заходів. 

32. Методичну раду очолює голова, що обирається колегіально з числа 

науково-педагогічних працівників та затверджується директором. 

33. До складу Методичної ради входять: проректори, директори, завідувачі 

кафедр. 

34. Безпосереднє керівництво навчальною, науково-методичною, науковою 

та адміністративно-господарською діяльністю Інституту здійснюють 

заступники директора, що відповідають за ці напрями діяльності. Заступники 

директора наймаються на роботу за трудовим договором (контрактом) і 

звільняються з роботи за поданням наказу Президента за поданням директора 

інституту. 



35. Інститут в особі директора звітує перед президентом Університету, 

ректоратом подає статистичну звітність та іншу інформацію у порядку 

встановленому в Університеті. 

 

Органи студентського самоврядування 

36. Студентське самоврядування в інституті функціонує з метою 

забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє 

гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок 

майбутнього організатора, керівника. 

37. Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського 

самоврядування, погоджується з директором Інституту. 

38. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

чинним законодавством, наказами президента Університету, директора 

Інституту, Статутом Університету «Україна» та цим Положенням. 

39. Основними завданнями органів студентського самоврядування є: 

1) забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 

2) забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

3) сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

4) сприяння у створенні необхідних умов для відпочинку студентів; 

5) створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, 

клубів за інтересами; 

6) організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних 

закладах і молодіжними організаціями; 

7) сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень; 

8) сприяння працевлаштуванню випускників; 

9) участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами. 

40. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, 

курсу та Інституту. 

41.  Найвищім органом студентського самоврядування є загальні збори 

студентів, на яких: затверджується положення про студентське самоврядування, 



обирається виконавчий орган студентського самоврядування, визначаються його 

структура і термін повноважень, заслуховується його звіт. Виконавчий орган 

студентського самоврядування обирається на загальних зборах студентів 

інституту. 

42. Органи студентського самоврядування мають різноманітні форми: Рада 

студентського самоврядування та старостат. 

 

Прова та обов’язки директора Інституту 

43. Директор Інституту: 

1) самостійно в межах чинного законодавства вирішує питання діяльності 

інституту; 

2) у межах своїх повноважень видає розпорядження, обов’язкові для виконання 

всіма підрозділами інституту; 

3) застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до 

дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством; 

4) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах 

закладу; 

5) визначає функціональні обов’язки; 

6) формує контингент студентів закладу. Порядок формування контингенту 

студентів, аспірантів, встановлюється положеннями, які затверджує Міносвіти; 

7) відраховує із закладу та поновлює на навчання студентів і аспірантів; 

8) контролює виконання навчальних планів і програм, планів науково-

дослідних робіт; 

9) здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-

виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я 

студентів; 

10) директор, відповідно до Положення  може делегувати частину своїх прав 

і обов’язків заступникам директора, завідуючим кафедрам. 



44.  Відповідальність за виконання покладених на Інституту завдань, стан і 

збереження будівель та іншого майна, переданого Інституту у користування та 

володіння, несе директор Інституту. 

 

Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу 

45. Перелік осіб, які належать до учасників навчально-виховного та 

наукового процесу, визначається Законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

46. За невиконання обов’язків і порушень Правил внутрішнього розпорядку 

вищого навчального закладу директор може накласти дисциплінарне стягнення 

на студента або подавати подання на відрахування його із університету. Порядок 

накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з вищого навчального 

закладу встановлюється його Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку. 

47. З вищого навчального закладу студент може бути відрахований: 

1) за власним бажанням; 

2) за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії; 

3) за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу; 

4) за появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці в нетверезому 

стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння; 

5) за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до 

компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або 

застосування заходів громадського впливу; 

6) за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил 

внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу; 

7) за невиконання умов Договору про навчання, в тому числі і фінансову 

заборгованість. 

 

Наукова діяльність 



48. Інститут провадить наукову та іншу творчу діяльність, основні завдання 

і порядок організації якої визначаються Положенням, що затверджені 

Міністерством освіти і науки України. 

49. Наукова та науково-виробнича діяльність Інституту є одним з головних 

засобів досягнення держаних стандартів якості підготовки фахівців з вищою 

освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що реалізуються за 

рахунок: 

1) інтеграції навчального процесу, науки та виробництва; 

2) підготовки фахівців на основі використання досягнень науково-

технічного прогресу та залучення студентів до участі в науково-дослідних 

роботах; 

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

навчальним процесом у межах діяльності студентських навчально виробничих 

підприємств, центрах науково-технічної творчості молоді тощо; 

4) проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості; 

5) залучення провідних учених і науковців до здійснення навчального 

процесу. 

50. Основними суб’єктами наукової та науково-виробничої діяльності 

Інституту є науково-педагогічні, наукові та науково-технічні працівники. До 

проведення наукових досліджень залучаються як його штатні працівники 

(викладачі, науковці), так і аспіранти, студенти, працівники інших організацій. 

Правовий статус наукового та науково-технічного працівника визначається 

законодавством України. 

 

Міжнародні зв’язки і зовнішньоекономічна діяльність 

51. Інститут має право на встановлення міжнародних зв’язків згідно з 

чинним законодавством та Статутом Університету. 

52. Зовнішньоекономічна діяльність Інституту проводиться відповідно до 

чинного законодавства шляхом удосконалення договорів з іноземними 



громадянами, навчальними закладами, науковими установами, міжнародними 

організаціями, фондами, фірмами та іншими організаціями. 

53. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Інституту є: 

1) навчання іноземних студентів, післядипломна підготовка та підвищення 

кваліфікації фахівців, підготовка науковців; 

2) організація спільної підготовки і стажування студентів; 

3) проведення спільних наукових розроблень; 

4) виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами 

іноземних держав; 

5) здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених 

чинним законодавством. 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ 

 

54. Фінансово-господарська діяльність Інституту здійснюється згідно з 

кошторисом, який затверджується президентом Університету. 

Джерелом фінансування Інституту є: 

- кошти, що надходять від здійснення основної діяльності; 

- дотації з бюджетів різних рівнів; 

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від 

підприємств, установ, організацій, окремих громадян; 

- безповоротні кошти спонсорів, громадян і цільові надходження, гранти; 

- державні кошти одержані в якості підтримки від держави; 

- валютні надходження; 

- інші не заборонені чинним законодавством надходження для 

неприбуткових організацій. 

Грошові кошти зараховуються на поточний рахунок Університету. 

55. Будь-яке майно, що знаходиться на балансі Інституту, є власністю 

Університету. 

56. Контроль за фінансовою діяльністю Інституту здійснює Університет. 



 

ЛІКВІДАЦІЯ ІНСТИТУТУ 

57. Інститут ліквідується згідно з наказом президента  Університету 

«Україна»  в кінці навчального року, а також у випадках і порядку, передбачених 

чинним законодавством. 

58. У разі ліквідації Інституту студенти, які навчалися в ньому, 

переводяться на навчання до інших підрозділів у університету або в інші ВНЗ у 

порядку встановленому законодавством. 

59. У разі ліквідації, майно, що залишиться після розрахунків з бюджетом, 

оплати праці працівників та розрахунків з кредиторами, передається на баланс 

Університету. 

60. Після ліквідації Інституту його документація передається в архів 

Університету. 

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

61. Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються рішенням 

президента, Вченої Ради Університету, Наглядовою радою, Загальних зборів 

Засновників та розробленими на підставі цих рішень наказами, 

розпорядженнями, іншими нормативно-інструктивними документами 

Університету. 

62. Це положення діє з моменту його затвердження Президентом 

Університету «Україна». 

 

 

 


