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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Цей Статут розроблено відповідно до чинного законодавства України і є 

документом, який регламентує діяльність Закладу вищої освіти "Міжнародний науково
технічний університет імені академіка Юрія Бугая" (далі- ЗВО, Університет). 

1.2. Повне найменування Університету - Заклад вищої освіти "Міжнародний 
науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" 

1.3. Скорочене найменування Університету - ЗВО "МНТУ" 
1.4. Назва Університету англійською мовою - Higl1er· Educatioпal Iпstitutioп 

"Асаdешісіап Yuriy Bugay Iпterпatioпal Scieпtific апd teclшical uпiveгsity" (НЕІ ''ISTU"); 
1.5. Назва Університету російською мовою ·- Учреждение вьІсшего образования 

"МеждународньІй научно-технический университет имени акакдемика ІОрия Бугая"( УВО 
"МІ-ПУ"); 

1.6. У відповідності із заr<онодавствоJ\,І України Університет за час свого існування 
проходив наступні основні реєстраційні дії: 

l) 11.08.1993 створено юридиtrну особу та проведено реєстрацію Міжнародного 
Науково-Технічного Університету. 

2) 24.07.1997 проведено реєстрацію юридичної особи у формі 
Закритого акціонерного товариства "Міжнародний науково-технічний університет". 

3) 15.04.2008 проведена державна реєстрація зміни найменування - Закрите 

акціонерне товариство "Міжнародний науково-технічний університет" Закрите 

акціонерне товариство "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка ІОрія 
Бу1·ая "; 

4) 06.06.2012 в результаті реорга11ізації Закрите акціонерне товариство 

"Міжнародний науково-технічний університет імені академіка ІОрія Бугая" перетворено 

в Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний науково-технічний університет імені 
академіка JОрія Бугая". 

1.7. Університет є єдиним правонаступником усіх прав та обов'язків 

реорганізованого шляхом перетворення Закритого акціонерного товариства 

"МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ІОРІЯ 
БУГАЯ", код ЄДРПОУ 193 59117. 

1.8. Місцезнаходження: Україна, Київ, О 1103, вул. Володимирська, 7, корпус 2 
1.9. Адреса провадження освітньої діяльності: Україна, Київ, 02094, пров. 

Магнітогорський, З. 

2. ПР ЛRОСУБ'ЄКТПІСТІ") УНІВЕРСИТЕТУ 

2.1 . У ні nерситет є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого 

імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і 

вілповідачем у судах, веде самостійний баланс, має поточні рахунки, валютний, депозитний 
та інші (не заборонені законодавством) рахунки в установах банку, печатку і штампи зі 

своїм наймснувалням, блапки; може мати символіку, зокрема, герб, прапор, логотип тощо. 

2.2. Університет створений як приватна організація (установа, заклад) і має статус 

закладу вищої освіти на підставі отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності на 

певних рівш1х освіти, та знаходиться n управлінні Загальних зборів Учасників (в 
ЛOДaJlЬIJIOJ\11)' ·- «Збори»). 

2.3. За типом - Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет 

імені Акаде.\·Ііка ІОрія Бугая», це університеl' - багагогалузевий заклад вищої освіти, що 
провадить інноваційну освітню діяльність за різними рівнями вищої освіти (у тому числі за 
ІІауковим рівнем), проводить прикладні наукові дослідження, культурно-просвітницьку 
дія;rьність, сприяє поширенню наукових знань та має розвинуту інфраструкгуру . 

2.4. Університет здійснює свою діяльність у відповідності з нормами та вимогами 
чи нІюt·о законодавства персдбаче11ими Конституцією України, Указами Президента, 

зnконаі\ш України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну 
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діяльність", іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, 
укладеними в установленому законом порядку та на підставі цього Статуту . 

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені національним 
законодавством, застосовуються нравила міжнародних договорІВ. 

2.5. Університет як суб'єкт господарювання діє в статусі прибуткового закладу 

вищої освіти . 
2.6. Університет може бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, 

що провадять свою діяльність відnовідно до напрямів навчально-науково-виробничої, 
інноваційної діяльності Університету та/або забезпечують виконання його статутних 

завдань. 

2.7. Ун іверситет може співпрацювати та провадити освітню діяльність сшльно з 
українськими та іноземними закла11ам и освіти, у тому числі і за узгодженими освпюми 

програмами. 

2.8. Університет може утворювати навчальні, навчально-наукові та наnчально-

вауі<ово-виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу консорціуму тощо . 

Діяльність Університету проводиться на принципах: 

-автономії, самоврядування та студентоцентризму; 

-розмежування прав, повноважень і відповідальності Учасників, Президента, 

Ректора та інших органів управління Університету, а також керівниками його територіально 
відокремлених с1руктурних підрозділів та струкгурних nідрозділів; 

·- незалежності від політичних партій , громадських і рел і гійних організацій. 

3. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
З. J. Освітня діяльність Університету rрунтується на концептуальних засадах 

Конституції України, Заr<ону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», 

Закону Укра'іни »Про наукову і наукову-техн ічну діяльність» та інших правових актів 
УІ<ра'Jни та ·ЇJ· міжнародних зобов'язань. 

Діяльність Університету провадиться на принципах автономі1' та самоврядування; 

розмежування прав, повноважень та відпаnідальності органів управління та структурних 

підрозділ і в; неза.1ежності від політичних партій, громадських і релігійних організапій; 
суспільfІої відповідальності ; студентоцентризму; системності; інтеграції навчання та 

ІІауково-досJrішІицької роботи; побудови освітніх програм на компетентнісв ій основі; 

віднов іднос·сі З:\-tісту навчання 110 tребам ринку праці і перспективам сталого розвитку 

галузей еконоl\Jіки; формування nесохоплюючої системи внутрішнього забезnечення якості 

освітньої діяльності; гуманізму, демократизму, патріотизму; nріоритетності національних та 

заr<шьно-людських духовних цінностей. 

ОсновноІо ме· L оІо освітньої діяльн:ості Ун іверситету є підготовка 

висоt<окваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців для піднриємств і ус rанов усіх 

форІІ·t власrrості, органів дсржшшої шrади і управлі ння задля забезпечення сталого 
cycr rіньно-економ ічного розвитку. 

3.2. Місією університету є надання які сної освіти з метою сприяння сталому 

розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського каппапу та 

створення yt~roв для освіти упродовж життя. 

Рсшtі :нщія місії уможт1шrюється с1срез 

нових знань та підготовку компетентних, 

ІІс1tріОПІЧ!ІО Ш1J!ШJJТОВаНИХ фахівців . 

дослідження, генерування та поширення 

креативних, сощально вщповщальних, 

3.3. Сфера освітньої діялr,ності Університет - здійснення підготовки фахівців з 
відловідни:--rн програмами на всіх рівнях освіти за усіма формами ії здобуття . 

3.4. Стратегічними ІlіЛЯІ\'іИ Унітзсрситсту є 
3.4. J. здійснення інноваційної освітньої та ІІауково-дослідницької діяльності; 

3.4.2. складання освітн іх програм із врахуванням професійних стандартів, nотреб 
ринку праці; 
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3.4.3. забезпечення якості освіти для підготовки висококваліфікованих фахівців, 
максимально адаптованих до вирішення завдань практичного спрямування; 

3.4.4. забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, зокрема 

шляхом формування софт скіллс; 
3.4.5. удосконалення, модернізація та гармонізація розвитку освітньої, наукової, 

виховної діяльності відповідно до вимог сьогодення та з метою сприяння сталому розвитку 

українського суспільства та держави; 

3.4.6. створення умов безперервної освіти уnродовж життя у формальній та 
неформальній формах; 

3.4.7. втілення в життя європейської моделі університетської автономії й 
академічних свобод; 

3.4.8. автоматизація, і нформатизаці я , діджиталізація вс іх технологій навчання та 

управління Ун іверситетом; 

3.4.9. інтеграція освіти і науки; 

З .4.1 О. забезпечення розnитку автономії та академічної свободи учасників освітнього 
процесу; 

3.4.11. неухильні дотримання принципів академічної доброчесності; 
3.4.12. розширення співпраці з ун іверситетами-партнерами, розвиток програми 

академічної мобільності учасників освітньої діяльності; 

3.4.13. провадження міжнародної діяльності у сфері освіти і науки згідно з 
законодавством України, посилення інтеграції Університету у світовий освітній і науковий 
прост1р; 

З .4.14. взаємодія, партнерство та соціальна відповідальність усіх учасників освітньої 

та наукової діяльності в Університеті. 

3.5. Шляхи і методи реалізації окремих пунктів Концепції розглядається та 

схвалюється Вченою радою Університету 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
4.1. Учасниками Універсюеrу є: 
1) Андерсон Лариса Адольфівна, реєс1раційний номер облікової картки платника 

полатків 1751101601; 
2) Бугай Анна Владиславівна, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 3675108966. 
З) Худолей Вероніка lОріїnна, ресстраційний номер облікової картки платника 

полатків 2876016629. 
4.2. Учасники мають право: 
4.2.1 брати участь в управлінні Університетом безпосередньо або через своїх 

уповноважених представників; 

4.2.2 брати участь у розподілі прибутку Університету та одержувати його частку; 

4.2.3 одержувати інформацію про діяльність Університету; 

4.2.4 мають переважне придбання частки (їі частин и), яку в ідступає інший Учасник, 
пропорційноЇ:\ LJаСї'кам у Статутному капіталі Уні верситету; 

4.2.5 Учасник може по угоді з іншими Учасниками уступити свою частку (частину 
час tt<и) одно:--Іу або декільком Учасникам або третій особі. Учасники користуються 
JІсршочср t·шнІ~І нравом придбання частки (частини частки) одного із Учасників. Якщо 

Учасники не скористаються своїм переважJІИl\·І nравом протягом місяця з дня повідомлення 
про намір Учасника продати частку (ії частину), частка (їі частина) Учасни ка може бути 
відчу)кена третій особі . 

При передачі частки (частини частки) третій особі відбувається одночасно перехід до 
неї усіх ІІJХШ та обов'язків, котрі належать Учаснику, який поступається частково або 
ІІОВНІСТІО. 

Ч::ІL: тка Учасника в статутпому капітал і МО)КС бути придбана самим Університетом. У 
ньому випа.1ку Університет зобов'язаний реалізувати їі іншим Учасникам або третім ocoбfu\1. 
протЯІ'Ос-І року, або зменшити свій статутний r<аn італ. 
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Частка у статутному капіталі Університету переходить до спадкоємця фізичної особи 
або правонаступника юридичної особи - Учасника Університету - лише за згодою інших 
Учасників . 

4.2.6 Учасник має право вийти зі складу Учасників Університету, повідомивши 
Збори про свій вихід не пізніше ніж за 50 (п'ятдесят) днів до виходу. 

Учасник, який виходить, 1\•rac право одержати вартість частини майна, пропорційну 
його частці у статутному капіталі Університету. 

За домовленістю між Учасником та Університетом виплата вартості частини майна 

Університету може бути замінена переданням майна в натурі. 
4.2.7 Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом персдання права 

користування майном, відповідне майно повертається Учаснику без виплати винагороди. 

4.3. Учасники зобов'язані: 

4.3.1 дотримуватись положень Статуту Університету та рішень Зборів; 
4.3 .2 зберігати конфіденційність у відношенні фінансової, технічної, комерційної та 

іншої інформації, отриманої в зв'язку з їхньою участю в діяльності Університету; 

4.3.3 виконувати свої зобов'язання перед Університетом, в тому числі і пов'язані з 

май11овою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими 

цим Статутом; 

4.3.4 не1·айно повідомляти інших Учасників про наміри щодо відступлення частки (їі 
Ч3СТИНІ1); 

4.3.5 нести шшt обов'язки, передбачені Статутом Університету та чинним 

законодавствоІ\•1 України. 

4.4 . .13 ідпові;~альпість учасників. Вирі шення спорів 
4.4. 1 Учасники зобов'язані належним чином виконувати положення Статуту 

Університ-:tу. У випадку невиконання чи нснаJІежноІ'О виконання одним з Учасників своїх 

зобов'язань, що передбачені Статутом Університету, що спричинило збитки іншому 

Учаснику чи Університету, він зобов'язаний компенсувати їм ці збитки у повному обсязі. 

4.4.2 Під збитками для цього Статуту розуміються витати, що понесені Учасником 

чи Унівсрсите го І\·І, втрата чи пошкодження їх майна, що виникають внаслідок порушення 
Ста tу гу Університету іншим Учасником. 

4.4.3 Права та обов'язки Учасників, що виникають з цього Статуту чи у зв'язку з 

його виконанням регулюються положеннями цього Статуту та чинним законодавством 
України. 

4.4.4 Учасники несуть відповідаJІьІ-Іість за зобов'язаннями Ун іверситету в межах 
своїх вкладів до статутного капіталу. 

4.4.5 Спори та суперечки, що виникають між Учасниками з приводу цього Статуту, 
п і.'l:Лягають вирішенню шляхом переговорів. У разі, коли спори і суперечності не вирішені 
ш.:tяхом переговорів, Учасник може звернутися з позовом до відповідного суду . 

5. СТРУКТУРА УІПІЗЕГСИТЕТУ 
5.1. Структура Університету розробляється Ректором і затверджується Президентом 

ні.1Jювідно до їх tюшюважень, виЗШ:lLІсних цим Стаt·утом . 
5.2. Структурні підрозділи Університету створюються з метою здійснення діяльності , 

ВІІ '3начсною статутом і функціонують на підставі окремих положень, що розробляються, 
-затверджуються і вводяться в дію за процедурами, визначеними статутом та розпорядчими 
:юку:--·Іента;-..ІІІ посалових осіб Університету та органу управлінвя. 

5.3 . До складу Університету можуть входити: 
факультети - структурні 11ідрозділи, що об'єднують декшька кафедр та/або 

т::6ораторі і'І: 

кафедри -- структурні підрозділи, що провадять освітню, методичну та/або 
ri ei)-r(oвy .-tіл_-Іьність за певною спеціальністю (спеціалізацією) tШ міжгалузевою групою 

с:пс цін.їІ,r юс:тсй. Якісний та кількіслий склад кафедр визначається відповідним положенням; 
наукова бібліотека (обов'язково); 
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навчально-науковий інститут·- структурний підрозділ, що може об'єднувати 
ні.1повідні кафедри, лабораторії, науково-дослідні центри та експериментальні лабораторії, 
н;:шчально-науково-виробничі центри (сектори, частини, комплекси тощо), дослідні станції, 
конс· J рукторські бюро, навчальІІо-виробничі комбінати, експериментальні підприємства, 
к.1інічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та лікарні, юридичні клініки, 
наукові парки, технопарки, які провадять освітшо діяльність і проводять наукові 
.:юслідження інші підрозділи, що забезпечують практичну підготовку фахівців певних 

спеціальное tей. 

відділи аспірантури і докторантури; 

підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів, інститути післядипломної освіти, лабораторії, навчально-методичні 
1-(абі нети, комп'ютерні та інформанійні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, 

:нtробничі структури, видавниЦ1ва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового 

!Іризначення, центри студентського спорту; 

спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ, який утворюється з метою 
uр1·анізації інклюзивного освітнього процесу та спеціального навчально-реабілітаційного 

супроводу здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами, забезпечення їм 

:юстуну до якісної вищої освіти з урахуванням обмежень життєдіяльності; 

інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом. 

5.4. Для забезпечення потреб у фахівцях місцевого ринку праці та наближення місця 
навчання здобувачів освіти та слухачів до місця їх проживання Університетом можуть 

створюватися структурні п ідро:щіли, розташовані в іншому населеному пункті, ніж 
:чісцезнаходження Університету-- територіально відокремлені структурні підрозділи (далі

ТВСП). 

5.5. ТВСП Університету створюються за рішення Зборів. 
5.6. ТВСП Університету можуть створюватися у формі (або за типами) інститутів, 

заклалів фахової передвищої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

"Jап1льної середньої освіти, факультетів , відділенh тошо. 

5.7. ТRСП Університету не є юридичною особою і діє на підставі затвердженого 

по.:1оження та відповідно до отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності. 
Положення про ТВСП погоджується Вченою радою Університету і затверджується Зборами 
Учасників (власників). 

5.8. ТВСП Університеtу очолює керівник, який підпорядкований Президенту 

~'нівсрситету і діє на підставі відповідного доручення. 

5.9. ТВСП Університе1·у здійснюють освітню діяльність за власними освітніми 
: t;:югрю·шми 

5.1 О. Статус, функції, система упраnпіння структурних підрозділів та ТВСП 

вrлначаються відповідними положеннями, шо затверджуються Зборами за поданням Вченої 
::'3.:11-1. 

5. 11. Реорганізація та лікnідація струк гурних підрозділів та ТВСП відбувається за 
!' і шення Зборів. 

6. УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ 
б.l.Унравління Університетом здійснюють його органи: 

І. І1ИІций орган управління ··- Загальні збори Учасників (далі- «Збори»). 

2. Виконавчі органи- Президент і Ректор. 

3. Колегіальні органи- Вчена рада та інші за необхідності. 

4. Робочі органи- Ректорат, Приймальна комісія та інші за необхідності. 
5. Дорадчі органи · · - утворюютJ,С}І в разі необхідності. 

6. Органи громадського самоврядування-- конференція трудового колективу . 
7. Органи студентського самоврядування. 

8. СтудентсьІ<ИЙ омбудсмен (за необхідності) 

6.2 . Вищим органом управління Університету є Збори. 
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6.2.1 .Участь у Зборах можуть приймати Учасники або їх представники у 

встановленому законом порядку. 

Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на 

встановлений період. Учасник вправі передати свої повноваження в Зборах іншому 
Учаснику або представнику іншого Учасника Університету. 

Кожен з Учасників володіє кількістю голосів пропорційно розміру його частки У 
Ста1·утному капіталі. 

6.2.2. Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Університету . 

6.2.З.Упраrшіння Університетом здійснюється на основі поєднання прав Учасників та 
керівництва Університету, розмежування повноважень, поєднання єдиноначальності та 
са:\-юврядування , реалізації прав власника на використання свого майна. 

6.2.4. До компетенції Зборів належить: 
1) визначення основних напрямків діяльності Університету; 
2) затверюкення Статуту Університе rу та внесення змін і доповнень до нього, у тому 

'-шел і і за погодженням Конференції трудового колективу; 
З) зміна розміру Статутного капіталу та встановлення розміру, форми і порядку 

внесення Учасниками додаткових внесків ; 

4) призначення, відкликання та продовження повноважень виконавчих органів -
президента і ректора; 

5) створення, реорганізація і ліквідація філій і представництв, дочірніх підприємств, 
ТВСП, відокремлених підрозділів, затвердження положень (Статутів) про них, вирІшення 

ПІІтань про І3Хід Університету до асоціацій і об'єднань і вихід з них тощо; 

6) вирішення питань про придбання Університеtом частки Учасника; 
7) прийняття рішення про придбання цінних паперів або часток в статутному 

каrІітrt.їі інших пію1риємстн і організацій; 

8) прийом нових Учасників і виведення або викm{)чення Учасників; 

9) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасникш для 

пр..:.1СТаІ3ЛСlШЯ інтересів учасників у випадках, передбачених законом; 
l О) затвердження річних або щоквартальних результатів діяльності Університету, 

3р1ХОR}Іочи його філії, ТВСП, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати 

ч.::сп: ІІ прибутку, встановлення порядку покриття збитків; 

11) винесення ріІ ІJ снь про притягнення до матеріальної відповідальності 
поса.Jовнх осіб Університету; 

12) прийняття рішення про реоргані~ацію Уні!3ерситету; 
І З) прийняття рішень про ліквідацію Ун і верситету, призначення лі квідаційної 

;,:,).\ tі с ії . з атnердження л іквідаційного балансу; 

14) рішення щодо будь-яких операній з нерухомим майном, укладання будь-яких 
.J("~Говорів щоло нерухомого майна, в тому числі договорів іпотеки приймається усіма 
УLіz:снІІкюrи, що володіють у сукупності 1 ОО% голосів. 

Рішення приймаються простою б ільшістю голосів Учасників, які присутні на Зборах, 
я:-:що інше не встановлено законодавством та цим Статутом . 

6.2.6. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутш Учасники 
{ ІІрс:lставннки), що володіють у сукупності більш як 50% голосів . 

6.2.7. Збори скликаються не менше двох разів на рік. Позачергові Збори скликаються 
:· :з; !П а:tках . коли цього потребують інтереси Університету. Збори можуть бути скликані на 
.. J: . .\!vїy 1 \ рсзндснта, Вченої ради або Учасників, що володіють у сукупності більш як 20 
__ .1L" l1TI\~l'> І І·i голосів. 

Про провсдеtшя Зборів Учасникам повідомляється інформація із зазначенням часу і 
'. ; ..:ї:я І : ропсдсrІшІ Збор і в та rюрядку денного не менш як за ЗО дн і в до початку Зборів. Будь

::::І:П і з Учасrr.ик і в вправі внмаппи розгляду nитаІІЬ на Зборах при умові, що вони були 
:їt:~ст~в.lсні не пізн іше, ніж за 25 діб до початку Зборів. Збори І3Праві приймати рішення з 
:: :: т:1нь . ко 1рі не увійшли до Іюрялку денного тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на 
з~ --~~ ~ ..:~~ . 

6.2.8. Рішення Зборів приЙ і\·Іаються простою більшістю голос ів Учасників. 
6.3. J)езпосереднс увравління діяльністю Університету здійснює уповноважений 

Уt, .:.:: ннкамн керівник ВИІ<Он <шчнй орган Прс:з идент, який діє на засалах 
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С:.ІиноначальностJ призначається на посаду вщпоВJдно до вимог чинного законодавства 

України. 
6.3 .1. Президент Університету в межах наданих йому повноважень: 
І ) вирішує питання діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний 

розклад; 

2) видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і 
структурними підрозділами, відокремленими структурними підрозділами Університету та 
ТRСП; 

З) представляє Університет у державних та інших органах, без довіреності діє від 
і ~.!еНі Університету, відповідає за результати його діяльності перед органом управління, у 
пі:rпорядкуванні якого персбувас Університет; 

4) с розпорядником майна і коштів (з nрахуванням обмежень зазначених в цьому 

Сп1 rуті); 
5) виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки; 
6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників структурних підрозділів, 

аі.1окремлених структурних підрозділів Університету та r<ерівників ТВСП; 

7) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; 
8) звітує перед Зборами; 
9) формує контингент осіб, які навчаються в Університеті; 
1 О) відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в Університеті; 
l 1) контролює виконання навчальних планів і програм; 
12) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни; 
13) забезпечує дотримання службової та державної таємниці; 
14) здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної 

r.t ку:tьтурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове 
~..~6..:::1:товування учасники освітнього процесу та інших працівників Університету; 

15) подає на затвердження колегіальному органу та органам громадського 

..::а:-.ювря:rування Університету праnила внутрішнього розпорядку та колекти Іший договір і 
піс:Ія затвердження підписує ЙОІ'О; 

16) впроваджує у життя рішень Зборів та Вченої Ради Університету; 
17) готує для затвердження Rченою Радою квартальних та річних результатів 

.ї::і.їьност і Університету, включаючи його дочірні підприємства, філії і представництва та 
ТВС І І: 

18) nюначає посадові оклади прапівників Університету; 
19) установлює розміри форми грантів для здобувачів освіти, що досягли значних 

;:сп і\:ів у навчальній та науковій роботі згідно Положення про гранти; 

20) заохочення працівників Університету, накладення на них стягнення, а також 
в-:т,шов:Lенвя надбавок до їх посадових окладів; 

6.3.2. Президент приЗначається Зборами строком на 5 років. Контракт з Президентом 
!3::1 і:-; ~н і Університету укпаJtає Голова Зборів відповідно до рішення Зборів на якій було 

' ""; :::іо Президен та. Президент Університету може бути звільнений до закінчення терміну 

.: !і!р.lкту на rrідставах передбачених котпрактом, або згідно з вимогами чи нного 

і .: :\..:І ;ю:швс ша, або шляхом ощюголосного рішення Учасникі в. 

Пр11 виході на пенсію з посади Президента Університету особа яка пропрацювала на 
:...:іГ1 пo..::n.:ri не 11-rенше двох термінів поспіль, може бути призначена на посаду почесного 
f !;'('·з:І;lСLПа Університету із виплатою грошовОІ'О утримання за рахунок Університету в 

~.:Ф!ірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію. Умови призначення 

:.~ r:. : ~и::атн грошового утримання визначаютt,ся Учасниками. 

Прсзндент Університеt'у мас право без довіреності здійснювати всі дії від імені 
У ~ ;іЕ=:.срситету, зокрема представляти інтереси Університету в органах впади, судових 

' >а1::::х . у стосунках з іншими юридичІІими особами та громадянами, Rідкривати і 
, .. :~ r~ ; ~б ~:тІt роJрахуаковий, ве:шюгний та інші рахунки n уl:тановах банків, укладати договори, 
·' ,_ .;.!) ЧІLС:Іі трудові, контракн1, визначати уІ\юви ошІати праці працівників Університету, 

.:., :- .:ТІІ ю:нзівки, видавати накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників 
У : :>,т~-І:тсту, підписувати документи Уніnсрситету. 
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Число строків повноважень Президента не обмежується. 

6.3.3. Президент не має право укладати договори (угоди) на суму, що перевищує 50 
ві:rсогків Статутного капіталу Університету без відловіщ-юго рішення Зборів. 

6.3.4. Президент не має право здійснювати будь-які операції з нерухомим майном, 
уf\.lадати будь-які договори щодо нерухомого майна, в тому числі договори іпотеки без 

ві .:шовідного рішення Зборів. 
6.4. Безпосереднє r<ерівництво навчальною, науково-методичною, адміністративно

господарською діяльністю Університету здійснює Ректор Університету. 

6.4. 1. Ректор Університету представляє Уніnерситет у державних, комунальних, 

і-:О:-.rсрційних тощо органах, без довіреності діє від імені Університету, відповідає за його 

_r;;.І :rьн ість перед Учасниками та Президентом в межах наданих повноважень: 

1) Формує структуру та штатний розпис. 

2) Видає розпорядження, що є обоп'язковими для виконання всіма учасниками 

L1-:: в ітІ І І>ОГО процесу Університету, погоджує накази Університету та відокремлених 

L'труктурних підрозділів . 

3) Визначає функціональні обов'язки: 

• проректорів; 

• керівників структурних підрозділів Університету; 
• о • о 

о nедагопчних та науково-педагопчних пращвниюв; 

" інших працівників за рішенням Президента. 

4) Підписує документи про формальну та неформальну освіту. 
5) Забезпечує орган ізацію та здійснення контролю за розробкою та виконанням 

ОL'Вітніх програм та навчальних nланів. 

6) Здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, 
н~1 ~ · f\овнх та інших працівників. 

7 } Сприяє та створює умоІЗи для діял ьності органів студентського самоврядування в 
~ · Ііівсрснтеті. 

8) Сврияє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, 

з: ::::::сшпо спортивно-оздоровчої бази закладу вищої освіти, створює належні умови для 
з_::1ять :-.Іасовим спортом . 

91 ОрІ·аrІізовує nроцедури ні цензуван ня. 

l О) Організовує процедури акрел.итаціУ освітніх арограм. 
l J ) Організовує та контролює освітній процес, виховну роботу, наукову, науково

; .::\f;iciiiY та інноваційну діяльн і сть в Університеті. Вживає заходів щодо їх вдосконалення. 

І ~) Формує склал. науr<ово-nсдагоrі чних та інших працівників Університету. 

~· f\:I a:taє договори , що nов 'язані з освітнім nроцесом, науковою діяльністю 
~:,,: ~ср-:::Ітсту. студентським самоврядуnанням, які не nотребують фінансових відносин, в 
•; _;::JX -.:ЗvЄУ КО :'vJПСТСІ·ЩіЇ. 

! 3 J !Зжшзає заході в щодо забезпечештя ЯІ<ост і освіти, оцінювання якості освіти та 
.: ~ ~·?. :::r : ~~сння стандарті в освітньої діяльності в Ун і верситеті. 

1-+ J Ст1юрює (за погодженням із Президентом) робочі та дорадчі органи, визначає їх 
.·:. і~І.' !~~1:: :~ І І ІІ Я . 

! 5 ) \І оже делегувати частину сnоїх повноваження своїм застунникам (проректорам), 
н ... :~' ~ ~ ні вроб ітникам Ун іверситету, в разі виробничої необхідності -третім особам . 

! о) 3nбезпечує дотримання комерційної таємниці та дотримання законодавства з 
.~:::, 35:\ ІІсту н ерсональних даних . 

І-) Організовує та забезnечує виконання рішень Зборів. 

о.4. 2. Ректор Універенте гу підзвітний перед Президентом за провадження освітньої, 
'-L·:О:!"1Ї . нау кової, науково-техн і чної та інноваційної діяльності. 

6. -~ . 3 . Ректор Університету щороку звітує nеред Зборами та Конференцією трудового 
.. ..-~Т і ! :> У tttOJto nровадження освітньої, виховної, наукової, науково-технічної та 

' :і -.'"' .':о!Ї(І НОЇ .'1ЇЯJ І Ь І·ІОСТЇ. 

6.--+.4. ІЦорічrІий з в іт Ректора оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету. 
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6.5. Контроль за діяльністю фінах-Ісово-господарської діяльності виконавчих орган ів 
Університету здійснюється шляхом nроведення щорІчного незалежного аудиту 

~l~ ·.JІпорською фірмою. 

6.6. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, що утворюється 

строком на п'ять років, склад якої затверджується наказом Президента Університету 

:;ротягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої 
p:~_Jll. 

6.6.1. Вчена рада Університету: 
1) Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

:::;юваційної діяльності Ун іверситету, у тому числі за пропозиціями Зборів; 

2) Надає Зборам пропозиції щодо змісту Статуту та щодо внесення змін і доповнень 

_:.'~ н ього; 

3) Розглядає та схвалює шляхи і методи реалізації окремих пунктів Концепції 
4) ВизнаLІаЄ систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якосп 

~$; :Еюї осв іти у тому числі за поданням пропозицій та інформації інших колегіальних, 
;:' ... ,_:і~_У-t ІІ:\ та дорадчих органів; 

5) llриймає рішення про запровадження та закриття освітніх програм. 

6) Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти 

:·.: с І J І?Uіальності; 

7) Розглядає результати щорічного моніторингу освітніх прогреuv1 з метою їх 
..... ~:('B .lc !ІНЯ. 

S) Ухвалює рішення з питань орган ізації освітнього процесу, визначає строки 

н:~в '-і:.нnя н а відповідних рівнях. 

9) Затверджує зразок та порядок виготовлешш документів про вищу та фахову 

,;;:~· ~ :la ~шry освіти, у тому числ і спільних і подвійних дипломів, наукових ступенів (Pl1D), а 
r..::--:,."::: ·3разки документів про неформальну освіту . 

І tJ ) Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної 
. . 

__._,., _ї Ь:-1 '-)СТІ ; 

l l) Оцінює науково-педагогічну діяльність ТВСП, у тому числі і закладів фахової 
: _ ;· : ~.: : . !lll\.JЇ ос віти , структурних підрозділів Університету; 

! 2) Присtюює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на 

-. :.:.'~J: t::: :? f!HЯ до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і 

-:· ':ІІ ·.s r l.JHO процедури чинного законодавства. 

! 3 J Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу осв іту, 

~-~· ко:1і СТ).ІІені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, 

-~~ ::vЕ,НІ~:шго І·ічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на 

..... '-і:.:: : : і я ПІ І JОНОВJІення здобувач і в для подальшого навчання. 

! -f 1 Ро3Г:1ядає та затверджує ПравиJІа прийому до Університету та ТВСП. 

і 5) Роз глядає та затверджує Положення Університету що регламентують окремІ 
~ .;.::!,::! нзпрю-1ки його діяльності. 

Jo) РІ..У3гпядає результати міжнародної діяльності Університету. 

l - ! Розробпяє критерії та ІlрИЙІ\'Іає рішення щодо присудження почесних звань 
. · ::. .:-1: -::псту. зокрема "Почесний доцент", "Почесний професор". Затверджує форму 

, . ..:: S!.J:IO! \ ) .JOl<)'l\'IeHTy . 

! ' 1 Рt.УЗГІндає та оцінює стш1 матеріально-технічної бази Університету, перспективи 
- _- ·j . :: !І-:у. 11 н осить відпов ідні 11 ронозиції на розгляд Президента. 

l -J 1 У .\l3а:нос план науково·,· роботи Університt: І)', пшши тематичних видань. 
21.Ji іІ а годжує рішенІІЯ щодо відрахування та поновлення на навчанні здобувачів 

__ : :· : :!,'-'·- r-:<1укового рівня доктора філософії. 

~ ! J Затверджує теми та керівників (наукових консультантів) дисертаційних 
_ :.і .г:.:нь "5;щбувачів освітньо-наукового та ш:.tyкonoro рівнів. 

~2} Вносить на розгляд Президента пропозиції щодо фінансування діяльності органів 
~ . _. .:.::1-ітсL:·:t.";І·о саі\юврядування; інших об ' єднань, спілок тощо. 

23 J r~І.:О.\ І с ндує до друку навчальну та наукову літературу . 
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6.6.2. Вчену раду Університету очолює їі голова, який обирається таємним 

І·,,:юсуванням з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) 
s.<s.і ння, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради закладу вищої освіти входять 
sJ посадами Президент, Ректор, nроректори, ректори ТВСП, учений секретар, директор 

:! зукової бібліотеки, головний бухгалтер, а також виборні представники, які представляють 
:~ .1укових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувач і в кафедр, 
!1рофесорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють 
:: :~ш:х працівників закладу вищої освіти і які працюють у ньому на постійній основІ, 
.о; ; :6uрні представники аспірантів, докторантІВ, Голова органІв студентського 

-..І .\1\.І іірядування Університету. 

6.6.3. Вибори до складу вченої ради починаються за ЗО календарних днів до 
,jr,:і нч..:ння повноважень поnереднього складу вченої ради. 

6.6.4. За рішенням вченої ради до ·й· складу можуть входити також представники 

"';::г~~нізацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради становлять 
н":~ · кові, науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти і не менш як 1 О відсотків ·
ь::С.l'·рн і представники з числа здобувачів вищої освіти. 

6.6.5. Виборні представники з числа працівників Університету обираються вищим 
~О.І t:І·іюьним органом громадського самоврядування ·- Конференція трудового колективу за 

~І,'.J~шнюІ структурних підрозділ ів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа 

_~_:~,,~увзчів освіти обираються ними шляхом прямих таємних виборів. 

6.6 .6. Рішення вченої ради Ун іверситету вводяться ІЗ дію наказами Президента. 

6.6.7. За рішенням Вченої ради Університету можуть бути утворені Вчені ради 

ТВСЛ. повноваження яких визначаються nоложеннями про ТВСП відповідно до статуту 
~: :: і :;ср.::І Ітету. 

().6.8. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим 
-- ··''-~ Л3Сl'І. 

6.('.9. У разі необхідності в Університеті можуть створюватися інші колегіальні 

·;·: .':.:' Ії. ІІuвнонажсння, права та обов'язки яких визначаюгься відповідними локальними 

1 • .. ~J ; ::сння:-ш. 

6.-. Ректорат Університету є постійним діючим робочим колегіальним органом, який 
~-~~,:. аі.:rпо .:10 Статуту Університету та Положення про ректорат вирішує поточні питання 
· · · :.! !,, ..:ті Університету, здійснює колегіальне керівництво Університетом таВСПз метою 

:.?· .. :'-·t.;сІшя організації та виконання діючого законодавства України, рішень Зборів та 
· : , L;JІ ~ ор1·ан ів, Університету, Педагогічної ради відокремленого структурного 11ідрозділу, 

~ · .>;:.-; в.І:lСШІ~ рішень, розгляду nитань органів громадського та студентського 

-- : :- :~ ~-я~r~·Іншня (за необхідності). 

Ь . - .1. Очолює і спрямовує діяльність ректорату Ректор УніверсІпеrу, а за його 

. .:::· . 11\.·сті оt.:оба, яка виконує його обов' язки . 

о.-.:. До складу Ректорату входять: ректор, проректори, завідувачі кафедр, директор 
: :~.: · :: JЇ о і6.1іотеки, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, начальник відділу 

.-: ..t.-Іь!:~' - \)рl·юrізаційної роботи (ВІ-ІОР), директор в ідокремленого структурного 
. . 

. ~ .. r .ї: . І І редставники оргаJ-ІІв студентського самоврядування , наукового товариства 

:• __ -:r. ,·irs .• tt.:Іlірантів, а також за рішенням ректора -- інші співробітники Університету. 

о .- .. ~. На засідання ректорату можуть бути запрошені інші лосадові особи та 

::з: :;~r.:ІІ )'ніверситеrу і відокремленого структурного підрозділу, до компетенції яких 

: ... ':..: .;т ь";я :1нтання, що розгJІядають та обговорюють на ректораті. 
6.-А. Ректорат працює на принципах колегіальності та прозорості прийняття своїх 

6.S. fІрнймальна комісія Університету - робочий орган Університету, що 
r _ ;--:, ·с п,с я ТІЯ організації прийому вступників . 

6 .S . l . С1рок Іювновюкень Прийма.JІЬІІОЇ комісії становить одиІІ календарІJий рік з 
_·,і.: ·й· ..::творення. 

6.S .l. Приймальна комІСІЯ діє на 

- - ~ - ~-l~і~усться Вченою радою Університету. 

J 1 
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6.8.2 . Склад Приймальної комісії затверджується наказом Президента Університету, 
1і ~~Іі(! є r·оловою Приймальної комісії. 

У разі необхідності в Університеті можуть створюватися інші робочі органи, 
,:,·,;;,:-юваження, права та обов ' язки яких визначаються відповідними локальними 

_ : , • .ї uі!\СННЯМИ. 

6.9. Органи громадського самоврядування. 
6.9.1 . Конференція трудового колективу Університету - вищий колегіальний орган 

:rJс-: а.1ського самоврядування Університету, який включає також виборних представників з 
t:::: .:-.-Ja здобувачів. 

6.9.2. Конференція трудового колективу Ун іверситету (далі -Конференція) : 

погоджує за поданням Вченої ради Ун іверситету зміни до Статуту до нього; 

обирає комісію з трудових спорів, яка діє згідно із законодавством про працю, 

..: -~ _::.;: o;.J\ при умові відсутності коJtективного договору погоджує ті локальні нормативні акти 
~-;~:зсрситету, які регулюють відносини, що згідно із законодавством про працю України 

:· .. :т.-!З.\ІСнтуються колективним договором; 

затверджує правиJІа внутрішнього розпорядку Університету і колективний 

розглядає інші питання діяльності Університету . 

6.9.3. Конференція скликається при виникненні необхідності у вирішенні nитань, 

~ :._ . : ;.·..: .... ·н и:-: до їі комrrетенції, або за ініціативою Президента Університету. 

6.9.4. Скликання, органі зацію nідготовки та проведення Конференції здійснює 

.~-.-:. -t ~. • p і1ОО особа, уповноважена для цього Зборами. 

6.9.5. На Конференції повюші бути представлені всі категорії учасників освітнього 
;; t-x•:.:t:c~· Унів~рситету . При цьому ІІС менш як 75 в ідсотків складу делегатів (членів) 

-~._.,; ~ =р::нu ії :vІають ~тю-ювити науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету, 

· ; .. р.:~юють на nостійній основі, і не менш як 15 відсотків -виборні представники з числа 
~ :- _~. .:~нті в . я кі обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. 

6.9.6. Для роботи Конференції обираються голова, секретар та лічильна комісія (у 

.~-:і i !L' :--Існшс трьох осіб). 

о.9 . ї. Рішення на Конференції приймаються простою більшістю голосів присутніх 

.- .:1 .ні в ( ч:1 енів) Конференції. Конференція є пошювюююю за умови присутності не 

, -~-= 5') аі.Jсотків обраних делегатів. 

().J О . Органи студентського самоврядування 

().І 0.1. В Університеті студентське самоврядування здійснюється на ршю 

.~ __ .:;: ·r ..:ь!.:н:-.: груп , Ун і верситету та ТВСП. Студентське самоврядування також може 

1. ·: _. :: '~лис я нn рівн і курсу, спеціальності. 
1' . 1 о.2. У своїй дішІьності оргашr студентського самоврядування керуються 

_ ... ' .'! . : :) ствос- І України, цим Статутом та Положенням про студентське самоврядування в 

} н · :. -т~·нтсті. 

о . ! u.З. Принципи діяльності оргаrrів студентського самоврядування: 

.. :юбровільніс·1 ь, r<олегіальніс'lь, відкритість; 

виборність та звітність; 

рівність nрава студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

незалежніс rь від впливу політичних партій, громадських об'єднань та 
·- о . .... 

~ r .;:-:,;:-.: С'::-rан1защи. 
6.1 0.3. Органи студентсt,кого саманрядування обираються шляхом nрямого таємного 

-:· ~~:::!ня сту:Існтів строком на одИІ-І рік. 

o.l r) . ..f . J-.:срівник органу с гудентськоrо самоврядування та його заступники можуть 
_::;:, ~-t'П і на посаді не більш як два строки. 

6.1,) .5. Органи студентського самоврядування : 

беруть участь в упраnлінні Ун іверситетом у порядку, встановленому Законом 
· .. ;.:: !Іро внщу осв іту" та ІJИМ Статутоl\•І; 

беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 
. .:.-... >. н:1укової роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 
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вроводять організанійні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші 

беруть участь у заходсtх (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 
захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Університеті ; 

делегують своїх представників до органів управління Університету; 

приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

беруть участь у вирішенні nитань забезпечення належних побутових умов 

~-;:'-' :~.:ивання студентів у гуртожитку та організації харчування студентів; 

вносять пропозиції щодо змісту освітніх програм та навчальних планів; 

вносять пропозиці!' щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому 

r; :.::.1i з питань, що стосуються побуту та в ідпочинку студентів; 

виконують інші функції, nередбачені Законом України "Про вищу освіту", 

~;' :- ! Статутом та Положенням про студентське самоврядування в Університеті . 

6.1 0.6. За погодженням з виконавчим органом студентського самоврядування 

У:: : ~~рситету в особі його керівника приймаються рішення про: 

відрахування сту;tентів з Університету та їх nо1ювлсння на навчання; 

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

затвердження nравил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що 
~ :-:-:у ється осіб, які навчаються; 

діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються в Університеті. 

6.1 О . 7. Вищим представницьким органом студентського самоврядування є 

1\ ... :~ ~::р~ІІ tlія с tудентів 

6. 1 0.8. Конференція студентів Університету: 

ухвалює Положення про студентське самоврядування, зміни та доповнення до 

nрийl\,tає внyтptUJ Hl доку?\1енtи , JЦО визнача1оть засади діяльності органІв 

• -_,. ;;-:1тсь~ого самоврядування на відповілному pillнi; 
визначає структуру та повноваження органів студснтсьІ<ого самоврядування, а 

···.: ,;\)ря .J.ок проведення прямих таємних виборів органів студентського самоврядування; 

з:rі йснює кон 1 рот, за роботою виконавчих орган ІВ студентського 

заслуховує звіт представницьких, виконавчих та контрольно-ревізійних 

or -... : : з .:.-ту.J~нтського самоврядування про виконану роботу і приймає рішення щодо їх 

~.t:.:!L.•cтi не ~rенше одного разу на навчальний рік; 

затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського 

,_,:_: :. ;._1~·ва ння, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах; 

затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 

. :::--~:lув?.ння , вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звп про його 

розг.'lядає найважливіші nитання життєдіяльності студентів, окреслені 
.... ~:~;~\!\! зав.J.аr-rнями органів студентського самоврядування; 

з.:rtиснює інші пошюваження відповідно до завдань, визначених 

·,.:о;J,І 3L'ТВО~І. Статутом Ун і верситету та Положенням про студентське самоврядування. 

o.l •J.9. Виконавчим органом с судентського самоврядування в Університеті є 

• : . ~ ..-! ,!~:1 ра:1а, яка обирається конференцією студентів Університету. Процедури 

. _. : •.. ;:; і я (оорання), повноваження, права та обов'язки Студентської ради та ']J' керівника 

.>,с .. ·,)1 J,-: я По:юженням про студентське самоврядування в Університеті. 

6.11. Сту.J.сІпський ОNtбущ..:м~н 
o. l l.l . Студентським омбудсІ\•tеном є особа , надшена повноваженнями щодо 

.. _ .... t·::~.їt:нн я та захисгу праn) основних СRобо;.{ та інтересів осіб, що навча1оться в 

-;:~; ~!\.'Ту . незалежно від форми навчання та членства в різних громадських 
.::....; і_.х . в TO\ty числі : студентів - громадян інших держав; студентів, які навчаються за 
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. ,· JrраУІами міжнародної академічної мобільності в навчальних закладах інших держав; 
_:::пірантів Університету. 

6.11.1. Омбудсмен обирається на посаду Конференцією студентів та затверджується 
-:~лоч Ректора Ун іверситету та діє на підставі Положення. 

б. 1 1.2. Омбудсмен призначається на посаду строком на 2 роки без права переобрання 
·: :1руп1й строк. 

6. І 1.3 . Омбудсмен після лризначення на посаду входить до складу Ректорату 

:: ;: :вt:рситету, Конференції студентів. 
6.11.4 Омбудсмен здійснює свою діяльність незалежно від інших посадових осіб, 

: . ~,;:ів та структурних підрозділів Університету . 

6. 11 .5. Омбудсмен може мати не більше 2 помічників з числа студентш 

·_· : ::::~рсІпету, які допомагають забезпечити роботу офісу Обудсмена. 

6. 11.6. Омбудсмен позбаrшяється статусу : за особистою заявою про складання 

· :~ :~ с·~З.іКСІ·tь;·-· відрахування або переривання роботи/навчання в Університету. 
6.1 1. 7. На Ом бу демена покладаються функцй: розгляду усних і письмових звернень 

~ І)".Jснтів з питань дотримання їх-· прав , свобод та законних інтересів під час навчання в 

_ . . :ї ;о:=р.::пету : 

І ) консультацій студентів з питань, які відносяться до його компетенції; 
2) представлення інтересіІЗ студентів в підрозділах Університету та перед

- .• : : : .. і ..:трзні єю Університету; 
-~ ) винесення на обговорення органам уnравління, керівникам структурних-

- _, ~· !:lі.lі:з Уні верситету, іншим посадовим особам Університету питання, які відносяться 
~ ::_-:·.._, К('Чnетенції. 

ь.li . S. Питань захисту прав, свобод та законних інтересів студентів омбудсмен 

s _ -~:,>.1і( з органами уnравління Університету, з керівниками структурних підрозділів та 
.·:;: !іl).:юовими особами Університету. 

: 

('>.1 1.9. По:юження rrpo СтулсІІтського О!\•Jбудсмсна та будь-які зміни або доповнення 

.. __ :-.:) затверджується Вченою радою Уніnерситегу за погодженням із органами 

.. -.·· ~ ... ьк~)ГО саІ\юврядування. 

ї . .\1.-\l':'fiiO, СТАТУТНИЙ КАІІІТЛЛ, ФОНДИ ТА ПРИБУТОК 
-:_і. )Лайно Університету формується з джерел, не заборонених чинним 

f • .:•:r,!s ..::т вo:\1 У країни. Уні перситет є власІJ нком: 

~!зІша, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного 

про.Jукції, виробленої Університетом у результаті господарської діяльності; 
t~.lсржаних дохощв; 

і:-:шого і\•rайна, набутого на підставах, не заборонених законом . 

- ') Статутний каnітал У ніверсин~rу становить 2 688 816,00 (два мільйони шістсот 
. _.:ят в!січ тисяч вісімсот шістнадцять грн . ОО коп.) 

__ -~ _ ...... _. _ Ча.s_т_JіИ Учасників нас:!}'пним чином· 
Учасник 

------- -----
ольфівна _ _:\н;~рсо~--~~риса Ад 

_ _!?_:::_!-Сі !'!.:~-н~_Владисл 
~: .JO.lefl Вепсніка Ю 

авшна -------
- -- . -·--- ·· - ~r: ---~1\ВІ!_~-----

Разом 

·- ·- -··--··--·--- - - ·--

Розмір вкладу (грн . ) 

1---- · 
538 108,00 

1 317 572,00 
________ ВЗ] __ 836,00 _____ 

2 688 816,00 (два мільйони 
шістсот вісімдесят вісім тися ч 

вісімсот шістналцять грн. ОО 

.. коп.) 

Розмір частки 

учасника у 

статутному капіталі, 

%. 
20,02 
19,00 
30,98 
100 

---· 
. .. Вк:Іа.JЮ1И Учасникш можуть бути 1-рошовІ кошти, як у гривнях, так і в 
.,_, ~~ - ~-їютах, будинки, сrюруди, обладнання, іІlші матеріальні цінності, цінні папери, 
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: ..за користування землею, водою, іншими природними ресурсами, будинками, 
_ : .... ;)у.1юш, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), інші речі 

- ,' чзйнові права або інші права, що відчужуються та мають грошову оцінку. 
7.5. Грошова ощнка вкладу Учасника здійснюється за згодою Учасників 

· ! : ~ зерситету, а у випадках, встановлених законом, він підлягає незалежши експертній 

_> :Іі. Вклад Учасника у Стату-t ний капітал, оцінений у гривнях, складає його частку у 

.. !'}'Tf!O~!Y І<aПlTaJJI. 

7.6. Університет має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір 

__ :..їутного капіталу . Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу 

У :і::sсрснтету приймається Збора.ми. 

7.7. Оплата вартості частоІ< Університету може здійснюватися грошовими коштами 

в .о :-1у числі в іноземній валюті ) , цінними паперами, іншим речами або майновими чи 

. ... :.-. :І! вІ.:.rчужуваними правами , що мають 1 ·рошову оцінку, якщо інше не встановлено 

Університет не може встановлювати обмеження або заборону на оплату часток 

· .· . : : .·~; І~ІН кошта.м и. 

-:- .8. Грошова оцінка цінних па!lерів , і нших речей або майнових чи інших 

.-;~ ;Еуваних прав, що вносяться n оплату за частку в статутному капіталі Університету, 
·,..: _ ;:;-,) •. t ься за згодою Учасників . 

- .9. Для nизначення ринково!' вартості цінних паперів, інших речей або майнових 

і:: ~:; 1 :-; ві.1чужуваних прав, rпо вносяться в оплату за частку статутного капіталу 

... ~ =. .: J::~;Ітст~·. може залучатись незалежний оцінювач, якщо Зборами про це прийнято 

1 . .... ~::і ::~ рішення. У випадках, встановлених законом, грошова ощнка підлягає 

_ ,_: .: :~~:ііІ ексnертній перевірці. 

':' .1 О . ПорядоІ< розподілу прибутку і покриття збитків Університету визначається 

__ ::я~: Зборів відповідно до чи нІюго законодавства України та Статуту Університету. 
- .ll . За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Університету: 

Учасникам виплачуються частипа прибутку, що підлягає розподілу між ними; 

створюється та nоповнюється резервний фонд (капітал); 

накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки). 

: .1 ~- Напря:-.ш використання додаткоnих фінансових ресурсів Університету, 

: .-:: ~:-; ·$~рахунок накопичсrшя нерозноділеного прибутку, затверджуються Зборами. 

- .: 3. Резервний фонд (каnітан) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 
-.. . ::.: п'яти в ідсотків від чистого прибутку Університету. Щорічні відрахування у 

> ... :;1 ~JO н.:.r (капітал) здійснююгься до досягнення ним 25 відсотків від розміру 
. :: , ·;·,~ і\ J nіта.їу Університету. 

-.і ...;, ЧжТІша прибутку, що підлягає розподілу між Учасниками виплачуються , 

,· . -~- '~'і ") П'і за підсумками календарного року і розподіляється пропорційно розмірам 
:: Уч .~~ІІ І!f..:ів в статутному капіталі. Виплата частини прибутку, що п ідля 1·ає розподілу 
.· ·:---· ~ ;; :~~~~ІІ І ~·Іає здійсшова t·ися тіт,ки у rvошовій формі. Частина прибутку, що 

- - ·. j'C•Ji i0.1i .1y між Учасниками виплачуються ! Іро гягом 3 місяців з дати прийняття 
- -_: r; : (ш~нш1 про виплату, іШJЯхом перерахування коштів на особові рахунки або іншим 

: 1.: ;~!:..:~L'!!ІLЮ І Зборів. 

- .! S. І lраво на отримання частини прибутку мають особи, які є учасниками на дату 
-~:~ '- 1T~' h:Y ВНІІлати такого nрибутку. 

-. ! •1. У 6у.1ь -якому разі, частина 1.шстого прибутку у розмірі ЗО% повинна 
. ~:- :;.:lІ І СЯ на виплату Учасни кам. 

У~:: :;-:;1 с Іпет не має права оголошуnати та виплачуnати прибутки Учасникам: 

:10 повної сплати всього статутного капіталу; 

І:;J ІІ '3~tеншенні вартосгі чистих активів Університету до розміру, меншого ніж 
: ..: ї ~н:·тноrо капіталу і резервного фонду ; 

в lІ!ІІІНХ виnадках, встановлених законом. 

\'нін~рситет покриRас збитки відповідно до вимог чинного законодавства 
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7.18. Оплата nраці в Університеті злійснюється згідно з Кодексом законів про nрацю 
України , Законом України "Про вищу освіту " , штатного розпису, затвердженого 

Президентом та ухваленого конференцією трудового колективу. 

7.19. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання nрацівників 
Університету, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, 
.::юп.1ат для працівників з суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання 

о•.Sов'язк ів тимчасово відсутніх nрацівників , визначається окремим Положенням, яке 

~зтвсрджує Президента Уніnерсите l'y. 
7.20. Фінансування діяльності Університету здійснюється його Учасниками та 

:;шш:-.tн особами згідно чинного законодавства України. Джерелами формування майна і 
-~ :нансування Університету є : 

1) кошти, одержані за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 
фахівців, надю-Іня додатІ<ових осв ітніх послуг згідно з укладеними договорами з 

юридичними і фізичними .особами; 

2) кошти, одержані за науково-дослідні , науково-технічні роботи, виконані 
Університетом за договорами з підприємствами, установами, оргаюзац1ями, 

фізичними особами; 

.3) грошові і магеріальні внески Учасників; 

~) ПОЗИКОВІ КОШТИ; 

5) благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 

6J кошти, отримані від іншої діяльності , що не суперечить законодавству України . 

7.21. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять 

·~ :.:повно у вигляді безповоротної фінансової доnомоги або добровільних пожертвувань 

- ~; !1.1і іі!Х і фізичних осіб, у тому чисні нерезидентів, Університету для здійснення 
J..~..-·1. наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності не вважаються, 

_. .::-..:L1:-: 1 не оподатковуються. 

'. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ , КОПТРОЛІО ЗА ЗДІЙСНЕНІІЯМ ФІПАНСОВО
С'~ОJ.-\РСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

:. ! . Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий 

. ~':' ;;оботи, веде етатистиqну звітність згідно з установленими нормами, подає їі в 

: . : . • ' ! ~- Ію рядку до орган і n, яким законодавством У країни надано право контролю за 
__ ,.__... .............. ;:\!: t ншt рЯІ\•Іами діяльності. 

l ір~·3Идент та головний бухгалтер Університету несуть персовальну 

_::..!t ість за достовірпість бухгашсрської та статистичної звітності. 

~- .-\: :lJiТ .:.rіят,ності Уніnерситегу зд і йснюється згідно з чинним законодавс·t вам . 

-~ .......... ,~ .:- гйн .У ніверсите L'Y визначається сукупністю належних йому майнових прав та 
~:LХіов'язань , що відображається у буналтерському обліку його господарської 

.,-;:.r,L.,._ .... ... і.::::ов і .. 1но до ВИ!\1ОГ закону . 
...:.:: .1срікавного контролю та органи мІсцевого самоврядування здійснюють 

. .:.:ія.1ьністю Університету в межах їх повноважень відповідно до чинного 
~ \' . ~ .. .. . І,рнни . 

:; : . : тет :-.шє право на одсржаlІня інформації про результати інспектування і 

~ .:' :'!.ія:Jь ності н е пізн іш як через тридцять днів п ісля їх закінчення, якщо інше 

-.·----- • ; ..) ЗJ.КОНО?\·І. Дії та рішення державних органів контролю та нагляду, а також їх 
• .::і\5 . які проводили інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені 

.____._-..... - - ·- r". ~ у встановленому законодавством порядку . 

• !:vP5ClOK ВНЕСЕПНЯ ЗМТІІ ДО СТАТУТУ 
~. · !.:!..~р~итет зобовІязаний ні еля nрий1-rяття Збормtи відповідІІого рішення 

· ,ч·й!! . шо прові в реєСІрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для 
- ~ : .--:i.JEi !X з:-. ІіІІ ..'..!О лсржаnноrо рссстру. 

:J . :.:~t:i! i!Я З:-.ІіІІ та/або ДОІІОВНСНЬ ДО 
. ·Ї р-:..1акuії статуту, виклалається 

\б 

статуту Університету оформлюється у 

у письмовій формі , прошивається, 



пронумероnусться та пі.Jписується учасниками, або уповноваженими ними особами. 
Справжність підписів :о-Іаrоть бути нотаріально засвідчені. 

9.3. Нова редакція Статуту затnерджується і погоджується в тому ж порядку, що і 
сам Статут. 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇУНІВЕРСИТЕТУ 
І О.l.Університет припиняє свою діяльність в результаті передання всього сnого 

майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, 
приєднання, поділу, перетворен ня). або в результаті ліквідації. 

10.2. Учасники, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення 

Університету, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення 
про поліл (пиділ) або перетворення, який повинен містити : 

а) повні найменування та інші реквізити юридичних осіб, які братимуть участь у . . 
ЗJІИПІ та приєднанш; 

б) норядок та умови виділу, злиття, nриєднання, поділу, перетворення Університету, 
в тому числі порядок і співвідношення обміну часток (однакові для всіх Учасників); 

n) порядок скликання та проведення Зборів кожної із новоутворених юридичних 

осіб. 

1 0.3. Учасники, які ініпіюють виділ, злиття, нриєднання, поділ, перетворення 
Університету, повинні підготувати пояснення до проекту документа. 

10.4 І3иділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Університету здійсшається за 
рішенням Зборів, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття 

(приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші 
пнтання, nов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Університету. 

У випадках, передбачених зю<оноt--·І, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення 

У ні версите ry здійснюється за рішенню,•!: 
суду; 

вілповідних органі в держаnної влади. 
І 0.5. Уніnерситет ліквідується за рішенням: 

Зборів; 

суду у ВИnадках, ВСТаJ І ОВЛСІІИХ ЗШ\0110?--1. 

І 0.6. Після нрийня П"я рішення про ліr<віданію Університету його підприємницька 
діялr,ність припиняється. 

10.7 . Порядок ліквідації Університету визначається законом, цим Статутом, 

рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішення~·l суду), а також рішеннями Зборів. 
І 0.8. Комплекс організаційно-праnових заходів щодо ліквідації Університету 

з.1ійснюс ліквідаційна комісія (ліквідаrор) , до якої (якого) переходять повноваження щодо 

уІІравління справами Університету. Персона.1ьний ск:rад :r ікві.Jаційно·,· КОJ\•Іісії (л і квідатор) 
Зй 1 всрджується органом, який nрийняв рішст-rя про ліквідацію. 

І 0.09. З мстою виконання покладеІІих на неї повпоnюкснь ліквідаційна комісія 
(.lіквідатор): 

І) публ і кує в друкоnаних засобах і\•Іасової ін фор;-, 1 ації повідомлення про приnинення 
10ридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторю1и вимог до Університету; 

2) упраnлнє майном Університету; 
3) забезпечує проведення іІІВСІ Паризації та оцінки :--.ra!Jнa Ун іверситету; 
4) ВіІ<І1ває заходів до стягнення дебіторської заборгованості Університету; 
5) реалізує майно Університету; 
6) здійснює розрахунки з кредиторями в Університету у порядку, передбаченому 

1:::-:он ом ; 

7) здійснює інші захо;щ, необхідн і для задоволення nн!\юг кредиторів Університету. 
lO.IO. Майно Університету, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має 

t'іутІІ реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між Учасниками. Розподіл 
t~ ~ :rGуваєтr,ся пропорційно до частки кожного учасн ика в статутному капіталі Університету 
~:\.' :!.:ні :ша тижні ло дати продажу всІ,оrо майпа. 
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і t.J.Il. За ПІдсумками ліквідації ліквідащина комі сія (ліквідатор) складає 
.ІЇ і:3;Х:!JіПний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію 
У !-! і вс ре нтету. 

1 0.12. Університет є таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до єдиного 

.1е-ржnвного реєстру запису про його припинення. 

] О.] 3. При реорганізації або ліквідації Університету працівникам, які звільняються, 
J'::tрантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства 
\' " . краши . 

1 0.14. При ліквідації Університету здобувачам освіти гарантується дотримання їхніх 

r1 рав відповідно до законодавства Україн и. 
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Ос,16 ІІ Ан;tерсон ЛарІІСІІ ,.\;ю.lпфі:щ::. Бугай Анни Вла[tиславівни та Худолей Вероніки ЮрїІвни, 
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