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1. Загальні положення
1.1. Даний Статут вищого навчального заклад} розроблений відповідно до 

чинного законодавства України і с документом, який регламентує діяльність 
П РИ ВАТН О ГО  ВИ Щ О ГО  Н А ВЧА Л ЬН О ГО  ЗА КЛ А Д У  "Н ІКО ПО ЛЬСЬКИМ  
ГКО Н О М ІЧН И Й  У Н ІВ Е Р С И Т Е Т '.

1.2. П РИ ВА ТН И Й  ВИ Щ И Й  Н А ВЧА Л ЬН И Й  ЗА КЛ А Д  "Н ІКО П О ЛЬСЬКИ Й  
ЕКО Н О М ІЧН И Й  У Н ІВ Е Р С И Т Е Т '’ (далі по тексту Університет) створений рішенням 
засновника від 12 травня 2005 і є правонаступником всіх прав і обов'язків Вищого 
навчального закладу приватної форми власності "І ІІКО І[О Д ЕС ЬКИ Й  Е К О ІІО М ІЧ ІII ІЙ  
У Н ІВЕРС И Т ЕТ ".

1.3. Організаційно-правова форма Університету приватна організація (установа, 
заклад).

1.4. Повне найменування - ПРИ ВАТН И Й  ВИ Щ И Й  Н А ВЧА Л ЬН И Й  ЗАКЛАД  
"Н ІКО П О Л ЬС ЬКИ Й  ЕКО Н О М ІЧН И Й  У Н ІВ Е Р С И Т Е Т .

Скорочене найменування ІІВІ13 "Н ІКО П О Л ЬС ЬКИ Й  ЕКО Н О М ІЧН И Й  
У Н ІВ ЕРС И Т ЕТ "

1.5. Місцезнаходження Університету: 5321 1. Дніпропетровська обл.. м. Нікополь, 
вул. Запорізька. 3 1.

1.6. Основними напрямками діяльності Університету є:
- підготовка фахівців за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до 

15 и м о г з а к о 11 о д а в с т в а:
- підготовка науково-педагогічних працівників:
- проведення науково дослідної роботи:
- довузівеька. курсова підготовка, післядипломна осві та:
Здійснення культурно-просвітницької, навчально-методичної, видавничої, у тому 

числі засобів масової інформації, фінансово-господарської, пов'язаної з цими видами 
комерційної та іншої діяльнос ті.

1.7. Головними завданням!! Університету с:
- здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку

фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої 
освіти: г

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

- забезпечення виконання угод на підготовку фахівців з вищою осві тою:
- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння 

працевлаштуванню випускників:
- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які 

навчаються у вищих навчальних закладах, в дусі українського патріотизм}' і поваги до 
Конституції У  кран і и;

- підвищення освітньо-культурного рівня громадян.
1.8. Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого 

імені набувати майнових і особистих немайновнх прав і маги обов'язки, бути 
позивачем і відповідачем у суді.

Університет має самостійний баланс, банківські рахунки, печатки, штампи, 
бланки зі своєю назвою, інші реквізи ти.

1.9. Університет здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства 
України та цього Статуту.

Для виконання головних завдань Університет здійснює, крім основних напрямів 
діяльності, такі додаткові:



науково-дослідну, експертно-аналітичну. консул ьтагивно-впроваджу пальму 
роботу, підбір партнерів для підприємницької діяльності:

- стороння нетр ів  та інших організаційних структур по надапіпо інформаційних, 
консультаційних, методичних, експертних та інших послуг:

- видавничу, рекламно-комерційну діяльність;
-торгівлю товарами, надання платних послуг, що сприяють діяльності Університету.
1.10. Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до 

законодавства та головних завдань діяльності Університету і функціонують згідно з 
положеннями, що розробляються Університетом.

Структурними підрозділами Університету с інститути, факультети, кафедри, 
коледжі, філії, представництва тощо.

Університет у своєму складі маг мати бібліотечний цен тр.
1.10.1. Інститут є основним навчально-науковим структурним підрозділом 

Університету, що здійснює підготовку студентів із споріднених спеціальностей. 
Університет об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.

1.10.2. Факультет основний організаційний і навчально-науковий структурний 
підрозділ, що об’єднує відповідні кафедри і лабора торії і а створюється для 
забезпечення навчально-виховного процесу відповідно за спеціальністю та формою 
навчання. Факультет створюється рішенням Вченої ради Університету за умови, якщо 
до його складу входить не менше між три кафедри і па ньому навчається не менше ніж 
200 студен тів денної (очної) форми навчання.

Вчена рада факультету обирає і рекомендує Ректору Університету кандидатуру на 
посаду керівника факультету з числа науково-педагогічних працівників факультету, які 
мають вчене звання доцента, професора і науковий ступінь.

Керівництво факультетом здійснює декан, який призначається на посаде та 
звільняється з посади наказом Ректора Університету.

1.10.3. Кафедра базовий структурний підрозділ, що проводить навчально- 
виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, 
спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та 
науково-технічну діяльність за певним напрямом.

1.10.4. Коледж структурний підрозділ Університету, який провадить освітню 
діяльність, пов'язану із здобуттям вищої осві ти за освїі ньо-професійними програмами 
молодшого спеціаліста та бакалавра у споріднених напрямах нідгоювки і має 
відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення:

Коледж очолює директор, який призначається на посаду наказом Ректора 
Університету.

1.10.5. Філія не відокремленні! структурний підрозділ Університету. Щ О 

знаходиться поза межами розташування Університету і створюється з метою забезпечення 
висококваліфікованими кадрами певного міста, регіону, відповідно до потреб і специфіки 
місцевого ринку праці і наближення навчання студен тів до їх місця проживання.

Філія створюється за згодою (на прохання) органів державного управління за 
умови наявності необхідного кадрового та матеріально-технічного забезпечення v 
порядку, встаповленом) чинним законодавством.

Філію очолює директор, який призначається на посад) наказом Ректора 
Університету.

При умові забезпечення високого рівня навчальної і науково-дослідної роботи, 
належної матеріально-технічної бази, досягнення значного контингенту студентів, 
окремим філіям може бути наданий статус регіональних інститутів відповідно до 
вимог чинного законодавства України.

1.10.6. Підготовче відділення це структурний підрозділ Університету, який 
створюється з метою надання допомоги при проходженні зовнішнього незалежного



оцінювання та вступі до вищих навчальних 'закладів громадянам, у яких з різних обставин 
уторилася перерва між закінченням середнього загальпоосвітнього навчального закладу і 
часом вступу до вищого навчального закладу, а також для випускників шкіл для 
поглибленого вивчення предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання 
та/чи з яких складаються іспити при вступі до вищого закладу освіти.

1.10.7. Університет у своєму складі може маги: підрозділи перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, центри курсової підготовки, навчально- 
методичні кабінети, автошколу. навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально- 
дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси та 
заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не 
заборонена законодавством.

1.11. Для вирішення основних питань діяльності Університету створюються 
робочі органи: робочі органи ректорат, деканат, приймальна комісія.

Положення про робочі органи Університету затверджуються наказом Ректора 
Університету.

4

2. Власник Університету. Права та обов'язки власника.

2.1. Власником Університету є ПРИВАТНІ'. А К Ц ІО Н Е Р Н І:  ТО ВАРИ С ТВО  
« В И Щ И Й  Н А В Ч А Л Ь Н И Й  ЗАКЛАД « М ІЖ Р Е Г ІО Н А Л Ь Н А  А К АД ЕМ ІЯ
У П Р А В Л ІН Н Я  ПЕРСОН АЛО М », зареєстрована І олосіївською районною у м. Києві 
державною адміністрацією 24.01.1992 р.. номер запису про включення відомостей до СДР 
1 068 120 0000 001644. ідентифікаційний код 00127522. місцезнаходження: 05039. м.Київ. 
вул. Фрометівська. 2.

2.2. Власник Університету має право:
- брати участь в управлінні справами Універсп тезу у порядку, визначеному ним 

Стазулом:
- здійснює контроль за дотриманням умов, передбачених рішенням про 

заснування вищого навчального закладу:
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю вищого .навчального 

закладу:
- у першочерговому порядку брати участь в реалізації програм діяльності 

Університету;
- у першочерговому порядку користуватися послугами Університету;
- розподіляти прибуток Університету:
- організовує ліцензування вищого навчального закладу:
- розпоряджатися належними йому майновими правами щодо Університету:
- визначати основні напрямки діяльності Універси тету, затверджувані йото плани 

та звіти про їх виконання:
- розробляти, затверджувати Статут Університету та затверджувати зміни до 

Статуту
- реалізовувані інші права, передбачені актами законодавства та цим Стаз усом.
- призначати керівника Універсп тезу на умовах кон тракт) відповідно до Законе 

України «1 Іро освіту».
- приймати рішення про реорганізацію або ліквідацію Універси тету.

2.5. Власник Університету здійснює права передбачені цим Статусом щодо 
> правління Університетом безпосередньо або через уповноважений ним орган чи 
особу.

2.4. Власник Університету або уповноважений ним орган чи особа можуть 
делегувати свої повноваження керівникові або вищому колегіальному органу 
\ правління Університету.



2.5. Власник Університету зобов'язаний:
- всіляко сприяти Університету в його діяльності;
- дотримуватися конфіденційності з питань. що стосуються діяльності 

Університету;
- брати участь в управлінні справами Університет)’;
- дотримуватися положень Статуту;
- виконувати інші обов'язки передбачені Статутом та законодавством.

3. Обсяг цивільної правоздатності Університету

3.1. Цивільна правоздатність Університет) виникає з момент)' його створення і 
складається із його прав та обов'язків.

3.2. Університет має право:
- самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального 

процесу;
- приймати на роботу науково-педагогічних та інших працівників;
- надавати додаткові освітні послуги;
- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової і науково- 

виробничої діяльності;
- створювати у порядку, встановленому Законом, структурні підрозділи:
- здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;
- на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими вищими 

навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями:
- брати участь у роботі міжнародних організацій:
- запроваджувати власну символіку та атрибутику:
- звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення 

змін до чинних або розроблених нових нормативно-правових актів у галузі вищої 
освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення:

- користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним 
кодексом У кран і и:

- визначати зміст освітніх програм відповідно до державних стандартів, 
встановлених для різних рівнів освітньої кваліфікації:

- відкривати розрахункові та інші рахунки у відділеннях банків, а для ведення. . трозрахунків із зарубіжними партнерами - відповідний валютний рахунок;
- самостійно розпоряджатися своїм майном, нридбавати. орендувати в державних 

та недержавних підприємств, організацій та установ, а також окремих громадян 
будівлі, споруди, машини, матеріали, обладнання, транспортні засоби, засоби 
обчислювальної та мпожх вальної техніки. засоби зв'язку, будівельні та інші матеріали, 
займатись будівництвом для зміцнення навчальної бази, передавані, обмінювані, 
передавати в тимчасове, користування іншим організаціям, підприємствам, установам 
та учасникам Університету будівлі, споруди, обладнання, технік) та інше майно;

- одержувати в банках у встановленому порядку короткос трокові та довгострокові 
кредити:

- одержувати від організацій, зацікавлених в роботі Університет), виділені за 
цільовим призначенням кош ти, ресурси та засоби;

- при акредитації з певного напряму (спеціальності) видавані диплом про вищу 
освіту з цього напряму (спеціальності) за зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів 
України відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня.
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3.3. Університет зобов'язаний:
- встановлювати порядок організації навчального процесу відповідно до Закот 

України ..Про в и т у  освіту", державних стандартів освіти. Положення про організацію 
навчального процесу у вищих навчальних закладах України:

- організовувати та сприяти розвитку наукової діяльності. зокрема 
розробці актуальної тематики щодо проблем регіонального розвитку 
Дніпропетровщини та економіки України в цілому, поєднання наукових пошуків з 
потребами навчального процесу:

- забезпечувати фінансово-майнові гарантії учасникам навчального процес)', 
зокрема ефективно, в межах кошторису, розподіляти грошові надходження:

-забезпечувати своєчасно сплат) податків та відрахувань за системою, 
встановленою чинним законодавством України:

- здійснювати бухгалтерський, оперативний, фінансовий та податковий облік та 
вести статистичну звітність у відповідності до чинного законодавства;

- дотримуватись вимог Законів України ..І Іро освіту". ..1 Іро вищу освіту" та інших 
законодавчих актів;

- забезпечувати безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримуватись договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності та громадянами:
- сприяти формуванню та розвитку особистості в с туден тському середовищі:
3.4. Науково-педагогічні працівники та особи, які навчаються в Університеті 

мають права та обов'язки, що визначені Законом України ..Про вищу освіту" та цим 
Статутом:

3.4.1. Науково-педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі та гідності:
- вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних 

планів:
- проведення наукової роботи:
- індивідуальну педагогічну діяльність;
- участь у громадському Самоврядуванні:
- участь у об'єднаннях громадян;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- інші права, передбачені законами України.
3.4.2. Науково-педагогічні працівники зобов'язані:
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 

кваліфікацію (для пауково-педагогічнпх працівників):
- забезпечувані високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання 

дисциплін у повному обсязі осві тньої програми відповідної спеціальності:
- додержуватися, норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які 

навчаються в Університеті, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх в дусі 
українського патріотизму і поваги до Конституції України:

- додержуватися законів, статуї)' за правил внутрішнього розпорядку Універси тету;
- захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, 

запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, поширенню інших шкідливих 
звичок.

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 
загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, 
доброти, стриманості, працелюбства. поміркованості, інших доброчинпостсй:

- виховувати у молоді поваг)' до батьків, жінок, старших за віком: народних 
традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України. ї ї



держашюго і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та 
природного середовища країни;

- готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди 
між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

3.4.3. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
- вибір форми навчання;
- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побу ту; . -
- трудову діяльність у нозанавчальний час:
- додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем 

роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, 
які поєднують роботу з навчанням;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, 
побутовою базою Університету;

- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, 
симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робі т для публікацій;

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного 
процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 
побуту, оздоровлсі 111 я ;

- надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання:
- участь у об'єднаннях громадян:
- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених 

освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом:
- участь у формуванні індивідуального навчального плану:
- заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі:
- безкоштовне користування в Університеті бібліотеками, інформаційними фондами, 

послугами навчальних, наукових, медичних та Інших підрозділів Університету;
- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного за психічного насильства, від

дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і 
гідність: .

- обирати і бути обраними до вищого колегіального органу студентського 
с ам о в р я д у вам н я У н і ве р с и ■ тс ту;

- за дозволом деканів відвідувати заняття на інших факультетах Університету за 
умови виконання графіка організації навчального процесу, що визначається 
індивідуальним навчальним планом:

на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого 
навчального заклад}'у порядку, встановлсном) Міністерством освіти і паски України:

3.4.4. Обов'язки осіб, які навчаються в Університеті, є такими:
-додержуватися законів. Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету:
- виконувати графік навчального процес} та вимоги навчального плану:
- систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, 

професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень:
- виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації 

навчального процесу;
- вчасно інформувати керівництво Університету в разі неможливості з поважних 

причин відвідування заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати 
контрольні роботи, тощо.

3.4.5. Особи, які навчаються в Університеті, можуть бути відраховані з Універси тету:
- за власним бажанням :
- за невиконання навчального плану;
- за порушення умов кон тракту про навчання:
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8
- в інших випадках, передбачених законодавством України
Особи, які навчаються в Університеті, можуть переривати навчання у зв'язку із 

обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за етапом здоров'я, 
призовом на строкову військову службу, у разі втрати права на відстрочку від неї. 
навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). 
Особам, які перервали навчання в Універси теті, надасться академічна відпустка.

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з Університету, здійснюється під 
час канікул.

Особи, які навчаються в Університеті, можуть бути переведені в:
- Університету до іншого вищого навчального закладу:
- одного напряму підготовки на іншим напрям підготовки в межах однієї галузі 

знань:
- однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.
Порядок переведення осіб, які навчаються в Університеті, визначається спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі осві ти і науки.
3.5. За рішенням вищого колегіального органу самоврядування Університету 

науково-педагогічним працівникам та особам, які навчаються, можуть бути надані 
додаткові права та обов'язки.

4. Управління Університетом, права 
та обов’язки ректора Університету

4.1. Управління Універси тетом здійснюється на основі принципів:
- автономії та самоврядування:
- розмежування прав, повноважень та відповідальності орі анів ) правління вищою 

освітою, керівництва Університету за його структурних підрозділів;
- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.
4.2. Автономія та самоврядування Університету реалізується відповідно до 

законодавства і передбачає ураво:
- самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального 

процесу;
- приймати па роботу науково-педагогічних та інших працівників:
- надавати додаткові осві тні послуги:
- самостійно розробляти та запроваджувані власні програми шокової і пачково- 

виробничої діяльності:
- створювати у порядку, встановленому Законом, структурні підрозділи:
- здійснювати видавничу діяльність, розвивати власні) поліграфічну базу:
- на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими вищими 

навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями:
- брати участь у роботі міжнародних організацій:
- запроваджувати власну символіку та атрибу тику:
- звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення 

змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої 
освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення:

4.3. безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює його керівимк- 
ректор. призначення та звільнення на посад) якого, відбувається відповідно до ст.39 
Закону України ..І Іро вищу освіту".

4.4. Ректор Університету в межах наданих йом\ повноважень:
- вирішує питання діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний 

розпис;



видає накази і розпорядження, що є обов’язкові для виконання всіма 
працівниками і структурними підрозділами Університету:

представляє Університет у державних та інших органах, відповідає за 
результати його діяльності перед Власником:

є розпорядником майна і коштів, при одіїомомептпііі купівлі-продажу майна 
розмір обмежень в прийнятті рішення без згоди Власника становить 40000 (сорок 
тисяч)гривень:

- виконує кош торис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки:
- приймає па роботу та звільняє з роботи працівників:
- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
- визначає функціональні обов’язки працівників:
- формує контингент осіб, які навчаються в Універси теті:
- відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в Універси теті:
- контролює виконання навчальних планів і програм:
- кон тролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни:
- забезпечує дотримання службової та державної таємниці:
- здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально- 

виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, 
організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та 
інших працівників Університету:

- відповідає за провадження освітньої діяльності в Університеті, за результати 
фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель іа іншого майна:

- створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження:
- щорічно звітує перед учасниками та вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування Університету;
- здійснює керівництво роботою ректорату і несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на Університет завдань, розподіляє обов’язки між членами 
ректорату, керівниками структурних підрозділів, визначає їх повноваження у 
вирішенні питань діяльності Універси тету;

- створює структурні підразділн Університету:
- укладає угоди від імені Університету.
Ректор, при виході на пенсію з посади керівника Університету при умові, що він 

пропрацював на цій посаді не менше двох сГроків підряд (однії строк п'ять років), 
призначається на посаду почесною ректора Університету із виплатою грошового 
утримання'за рахунок Університету в розмірі заробітної платті. яку він отримував 
перед виходом на пенсію.

Призначення почесного ректора здійснюється Власником за поданням загальних 
зборів трудового колективу.

4.5. В Університеті діють Вчена рада, робочі і дорадчі органи.
4.5.1. Вчену раду Університету очолює її голова ректор, /[о складу Вченої ради 

входять за посадами проректори, декани, учений секретар, завідувач бібліотеки, 
головний бухгалтер, керівники органів самоврядування Університету, а також виборні 
представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з 
числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які 
представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому па постійній 
основі, відповідно до квот, визначених у статуті Універси тету .

Квотою встановлюється, що із загальної чисельності її' склад) 75 відсотків мають 
становити науково-педагогічні працівники Університету.

Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського 
самоврядування Університету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

Рішення Вченої ради Університету вводяться вдію рішеннями ректора.
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До компетенції Вченої ради Університету належить:
- подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади 

завідуючого бібліотекою, а також пропозиції щодо призначення та звільнення з посади 
і роректорів:

- обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів:
- ухвалення навчальних програм та навчальних планів:
- ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу:
- ухвалення основних напрямів наукових досліджень:
- оцінка науково-педагогічної діяльності с труктурних підрозділів:
- прийняття рішення щодо кандидатур для присвоения вчених звань доцента, 

професора, старшого наукового співробітника.:
- розгляд питань щодо створення, ліквідації, реорганізації факультетів, кафедр, 

лабораторій, інших структурних підрозділів та внесення відповідних пропозицій 
ректору:

- обрання у встановленому порядку почесних професорів, докторів Університете;
- створення комісії для вивчення та підготовки окремих пи тань па розгляд Вченої

ради.
4.5.2. Вчена рада факультету с колегіальним органом факу льтету Упіверснлете.
Квотою встановлено, що із загальної чисельності її складу 75 відсотків мають

становити нау ково-педагогічні працівники факультету.
Виборні представники обираються органом громадського самоврядування 

факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.
До компетенції Вченої ради факультету належа ть:
- ухвалення навчальних програм та навчальних планів:
- вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті
- ухвалення фінансових плану і звіту факультету.
Рішення Вченої ради факультету вводять в дію рішеннями декана факультету. 

Рішення Вченої ради факультету може бул и скасовано Вченою радою Універси тету.
4.5.3. Для вирішення поточних питань діяльності Університету створюються

робочі органи: .
- рек тора т:
- деканати:
- приймальна комісія.
Положения про робочі органи затверджулолься наказом ректора відповідно до 

ста ту ту' У 11 і верст сту.

5. Органи громадського самоврядування

5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є 
Загальні збори трудового колективу.

Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше ніж один раз на рік. 
і Іорядок скликання чергових загальних зборів такий:

- кожному' члену колективу надається в письмовому вигляді повідомлення про 
дату та час скликання не пізніше, ніж за 10 днів до початку зборів. В повідомленні 
вказується порядок ден пий зборів;

- у вищому колегіальному органі громадського самоврядування приймають 
участь всі труни працівників Універси тету. Педагогічні та науково-педагогічні 
працівники становлять не менше 75 відсотків загальної чисельності делегатів, які 
працюють в Університеті на постійній основі, і не менш як 10 відсотків - виборні 
представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.



5.2. Загальні збори трудового колективу, як виїциіі колегіальний орган 
і ром а;іс ь ко г о са м о в ря ду в а 1111 я :

- обирає претендента па посаду ректора Університету шляхом таємного 
голосування і подає свої пропозиції Власнику:

- щорічно заслуховує звіт ректора Університету та оцінює його діяльність:
- обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю 

України:
- за мотивованим поданням Вченої ради Університету розглядає питання про 

дострокове припинення повноважень ректора Університету та подає своє рішення 
Власнику У 11 і верситету:

- затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету;
- затверджує положення про органи студентського самоврядування:
- розглядає інші питання діяльності Університету.
5.3. Органом громадського самоврядування факультету в- Університеті є збори 

трудового колективу факультету.
Загальні збори трудового колективу факультету скликаються не рідше ніж один 

раз на рік. Порядок скликання чергових загальних зборів трудового колективу 
факультету такий:

- кожному члену колективу факультету надається в письмовому вигляді 
повідомлення про дату та час скликання не пізніше, ніж за 10 днів до початк\ зборів. Іі 
повідомленні вказується порядок денний зборів трудового колективе факультете:

- у загальних зборах трудового колектив) факультету береті, участь всі групи 
працівників факультету та виборні представники з числа осіб, які навчаються в 
Університеті.

- науково-педагогічні працівники становлять не менше 75 відсотків загальної 
чисельності делегатів і не менше як 10 відсотків виборні представники з числа осіб, 
які навчаються в Університеті.

5.4. Загальні збори трудового колективу факультету, як орган громадського 
слеювряду ваппя:

- дають оцінку діяльност і,декана факультету:
- затверджують річний звіт про діяльніст ь факультету:
- вносять пропозиції ректоре Університету про відкликання з посади декана 

факультету:
- обирають виборних представників до вченої ради факультету:
- обирають кандидатури до загальних зборів трудового колективу Університету:
- обирають кандидатури до Вченої ради Універси тету.
5.5. В Університеті створюються і діють органи студентського самоврядування е 

формі парламенту, старостату. студен тської Ради.
Рішення органів студентського самоврядування мают ь дорадчий характер.
5.6. Вищим органом студентського самоврядування є Загальні збори студентів 

Університету.
Загальні збори студентів Університету скликаються двічі па рік шляхом 

повідомлення через старост студентських груп та в разі необхідності індивідуально 
принаймні за 14 днів до початку скликання Загальних зборів студентів Університет).

Порядок денний Загальних зборів сту дент ів Університету оприлюдним і ься як у 
с.удентськііі газеті, так і на стендах Університету.

Загальні збори студентів мают ь такі повноваження:
- ухвалюють І Іоложення про студентське самоврядування:
- обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх

нити:



- визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів 
студентського самоврядуваїіня.

5.7. Основними завданнями органів студентського самоврядування с:
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації

навчального процесу;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків:
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів:
- сприяння діяльності студентських гуртків, товариства, об'єднань, клубів за 

інтересами:
- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і 

молодіжними організаціями;
- сприяння працевлаштуванню випускників:
- участь у вирішенні пи тань міжнародного обміну студентами.
5.8. 'За погодженням з органом студентського самоврядування в Університеті 

приймаються рішення про:
- відрахування осіб, які навчаються в Університеті, за їх поновлення па навчання:
- призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із

суден тами:
- поселення осіб, які навчаються в Університеті, в гуртожиток і виселення з нього:

- затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків для 
проживання осіб, які навчаються в Університеті.

6. Статутний капітал Університету

6.1. Для забезпечення діяльності Університету Засновником було передано у 
власність Університету будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання а також інше 
необхідне майно.

Університет мас статутний капітал у розмірі І 555 000. 00 (один мільйон п'ятсот 
Гчтдееят п'яті, тисяч гривень) три.

6.2. Майно Університету складається з основних засобів та поточних грошових 
засобів.

Розпорядження майном та фінансовими ресурсами здійснюється відповідно до 
чинного законодавства та цього статуту.

6.3. •Фінансування Університету здійснюється Власником, за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб, трактових програм, в тому числі па тендерних умовах з 
коштів місцевих та державних бюджетів, фондів підтримки підприємництва та інших 
джерел, не заборонених законами України.

Залучені кошти спрямовуються на здійснення статутної діяльності Університету у 
порядку і на умовах, визначених законодавс твом та його статутом.

Джерелами фінансування є:
- грошові і матеріальні внески Власника:
- кошти, одержані за навчання, підготовку та перепідготовку кадрів відповідно до 

: аявних ліцензій:
- кошти, одержані за додаткові осві тні послуги:

коп ті, одержані за проведення науково-дослідних робіт, в тому числі 
маркетингових • досліджень, виконаних Університетом на замовлення підприємств, 
організацій та приватних осіб:

- доходи від реалізації продукції, товарів та послуг структурних підрозділів, що 
забезпечують життєдіяльність Університету;



- кредити банківських установ, інвестиційні копни міжнародних фондів, доходи 
»ід розміщення па депозитних рахунках вільних коштів:

- добровільні грошові та майнові внески, одержані від юридичних та фізичних
осіб:

- інші надходження, не заборонені законодавством України.
6.4. Оплата праці в Університеті здійснюється відповідно до Кодексу законів про 

працю України. Закону України ..Про освіту", за схемами посадових окладів і 
тарифними ставками, затвердженими наказом ректора Університету. Базовими 
нормативними документами, на основі яких формуються тарифні схеми та розміри 
посадових окладів науково-педагогічного персоналу, с відповідні рішення 
законодавчої та виконавчої влади. Власником.

6.5. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників 
Університету, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на 
період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і 
скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників з 
суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово 
відсутніх працівників, визначається окремим І Іоложсппям. яке затверджу! Ректор 
Університету за погодженням з Власником.

6.6. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять 
безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних 
пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів. Університету для 
здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної. 
діяльності не вважаються прибутком і не оподатковуються.

7. Порядок звітності, контролю за здійсненням 
фінансово-господарської діяльності

7.1. Університет, відповідно до Закону України ..Про бухгалтерський облік та 
інансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів складає

затверджені форми місячно'ь квартальної та річної зві тності та подає їх до Державної 
даткової адм і 11 ісграції.

7.2. Університет самостійно здійснює оперативніш, бу хгал терський та фінансовий 
лік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає

її в у становленому порядку до органів, яким законодавс твом України надано право 
• •мролю за відповідними напрямами діяльності.

7.3. Ректор та головний бухгалтер Університету несуть персональну 
відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної зві тнос ті.

7.4. Зовнішній аудит діяльності Університету здійснюється згідно з чинним 
законодавством. В разі здійснення зовнішнього аудиту на вимогу Власника вартість 
а-..шту покривається замовником

8. ІСоїіцсіщія осві тньої діяльності

8.1. Освітня діяльність Університету груїггуеться на копцеп туа.іьпих засадах 
лпіональпої Доктрини розвитку освіти. Закону України ..Про освіту". Закону України 

-Про вищу освіту” . Державній національній програмі ..Освіта" (Україна X X I століття). 
Концепція освітньої діяльності містить цілі, принципи, цільові програми ОСВГІІІЬОЇ 
щільності Університету та засоби їх реалізації. Перехід до ринкової економіки це не 
льки зміна виробничих відносин, це ще н зміна свідомості, базування її на 
•ибинному ґрунті знання, навичок та досвіду. Потреба цивілізованого інтегрування 

економіки України у світове та зокрема європейське економічні співтовариства висуває



необхідність широкої орієнтації фахівці» на передові економічні ідеї та методи 
господарювання, формування відповідних морально-етичних, соціальних та 
політичних цінностей. Тому процес розбудови української державності протягом 
наступних десятиліть значною мірою залежатиме від того, чи з'явиться нова генерація 
дідових людей -- підприємців, менеджерів, економістів. Діяльність Університету в 
цілому в першу чергу направлена на підготовку фахівців для сфери малого і 
середнього підприємництва. Враховуючи економічну ситуацію в державі та 
розширення ринку праці, можна з упевненістю сказати, що потреба в фахівцях для цієї 
- рерн буде збільшуватись в майбутньому, враховуючи задекларовану підтримку 
керівництва держави Президента. Парламенту. Уряд) даному сегменту економіки 
України. Університет бачить себе активним освітнім, пачковим та практичним 
осередком розвитку малого і середнього бізнес) в Дніпропетровському регіоні. У 
напрямку реалізації цієї мені пріоригетпими нрннцпнамн слід визначн і п:

врахування потреб ринку праці та його постійніш моніторинг в співпраці з 
підприємствами та владними структурами:
забезпечення стабільності в роботі колективу Університету, підвищення рівня 
взаємодії та ефективності всіх його лапок:
забезпечення постійних якісних змін у методичному та інформаційному 
наповненні навчальних програм і використання сучасних передових технологій 
навчання:
впровадження ефективних змін в структуру навчального процесу з урахуванням 
світового досвіду та приєднанням України до Болонського процесу: 
удосконалення системи кадрової політики, в нерпі)' чергу відбору, підготовки та 
перепідготовки викладацьких кадрів:
науково-практичному та методичному рівні забезпечити навчальний процес: 
подальше вдосконалення системи виховної роботи шляхом її індивідуалізації з 
метою підготовки фахівців, яким притаманна яскрава особистість, здатнісіь 
діяти рішуче, професійно, цілеспрямовано у складних нестабільних умовах, 
брати па себе економічну та моральну відповідальність за свої дії.

На вище зафіксованих* засадах побудовані і цільові програми: ..Абітурієнт" 
профорн ігтаційна робота серед молоді, яка хотіла б себе присвятити підприємницькій 
сфері шляхом проведення конкурсів, профорієнтаційних курсів, ніколи бізнес) тощо; 
-Викладач" - виховання викладацького персойалу. націленого поєднувати педагогічну- 
та науково-практичну діяльність та доведення до студен тів сучасних та перспективних 
засад функціонування малого і середнього бізнесу: ..Тренінг" - створення комплексних 
тренінгових програм та ситуацій для студентів з метою їх більш глибокого розуміння 
реалій підприємницької діяльності: ..Інформація" підготовка навчальних посібників, 
опорних конспектів лекцій, покращення системи доступу викладачів та студентів до 
мережі Іп іетеї; ..Контроль" створення сучасної системи перевірки знань та 
практичних павичок.

9. Порядок внесення змін до Статуту Університету

9.1. Зміни та доповнення до Статут) Університет) можуть ініціюватись Вченою 
рз юю. загальними зборами трудового колектив). Власником Університету.

9.2. Зміни та доповнення до Статуту приймаються Власником Університету.
9.3. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються в тому ж 

порядку, що і сам Статут.
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10. Порядок реорганізації та ліквідації Університету
15

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) 
Університету здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Університет ліквідується та реорганізується у випадках:
- за рішенням Власника:
- на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність 

Університет) та в інших випадках, встановлених законом:
10.3. В разі ліквідації Університет) Власник призначає ліквідаційну комісію, а у 

випадках ліквідації за рішенням судових органів комісія призначається цими органами. 
Ліквідаційна комісія з дня ї ї  призначення бере на себе повноваження по керівництву 
справами Університету в триденний сірок з моменту ї ї  призначення, публікує 
інформацію про ліквідацію Університету в одному з офіційних органів преси, про 
порядок та строк подачі заяв кредиторами претензій, оцінює наявне майно 
Університет), розраховується з кредиторами та дебіторами, вживає заходів до оплати 
боргів Університету третім особам, а також його Власником, складає ліквідаційний 
баланс та подає його Власнику Університету, або органу, що призначив ліквідаційну 
комісію.

Грошові кошти та майно Університету, що залишилися після розрахунків по всіх 
ш к  боргів, в тому числі банкам, бюджету і інші розподіляються між власниками за 
ті: а- Власника. Майно, передане Універси їеіу Власником у користування. 
ж»мерї-.їсїься а натуральний формі без винагороди. У разі реорганізації Університету

орава і обов'язки переходять до правонаступників.
Ліквідація Університету вважається завершеною, а Університет таким, що 

;нв свою діяльність, з моменту внесення запис) про цс до державного реєстру
України.

10.4. Під час ліквідації та реорганізації Університету, вивільнюваним працівникам 
гарантуоься додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства
У країни.

Підпис Власника:

Приватне акціонерне товариство 
Виший навчальний заклад 
Міжрегіональна Академія управління персонал] 

в особі ректора Курка М.Н.

Л,



-їв, Україна
Першого червня дві тисячі сімнадцятого року.
Я. ІОхіїевич Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, 

засвідчую справжність підпису Ректора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 
персоналом" Курка Миколи Несторовича, який зроблено} моїй присутності.

Особу Курка Миколи Несторовича, який підписав документ встановлено, його 
дієздатність та повноваження перевірено.
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