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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1Л. Цей Статут (надалі -  Статут Університету) розроблений відповідно до 
Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про фахову передвищу 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно- 
правових актів і є документом, який регламентує діяльність Приватного закладу 
вищої освіти «Київський міжнародний університет» (надалі -  Університет -  
заклад вищої освіти). Установчим документом Університету є Статут 
Університету.

1.2. Найменування Університету:
1.2.1. українською мовою:
п о вн е  найм енування: Приватний заклад вищої освіти «Київський 

міжнародний університет»;
ско р о чен е  н а й м ен ува н н я : ПЗВО «Київський міжнародний університет», 

КиМУ
1.2.2. англійською мовою:
п о вн е  найм енування: Private Institution of Higher Education "Kyiv 

International University"
ско р о чен е  найм енування: РІНЕ "Kyiv International University", KIU

1.3. Університет створено на підставі рішення його засновника -  
громадянина України Хачатуряна Хачатура Володимировича (паспорт серії СН 
566318, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 24 липня 1997 року, 
який зареєстрований за адресою: 02192, м. Київ, Дарницький бульвар, буд. 1-А, 
кв. 10; реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному 
реєстрі фізичних осіб -  платників податків та інших обов'язкових платежів -  
2000702498) (надалі -  Засновник -  Президент Університету).

1.4. Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» 
є правонаступником Приватного вищого навчального закладу «Київський 
міжнародний університет» (04.03.2004), Вищого навчального закладу «Київський 
міжнародний університет» (16.01.2020) Вищого навчального закладу 
«Міжнародний інститут лінгвістики і права» (11.12.1996), Приватного 
підприємства «Міжнародний університет лінгвістики та права» (09.11.1995), 
Колективного підприємства «Міжнародний університет лінгвістики та права» 
(18.04.1994 року).

1.5. Адреса юридичної особи:
1.5.1. Юридична адреса Університету: 03179, м. Київ, вул. Львівська, буд. 

49.
1.5.2. Фактична адреса Університету: 03179, м. Київ, вул. Львівська, буд. 49.
1.6. Університет є юридичною особою, має власний герб, прапор, печатку зі 

своїми найменуваннями, необхідні штампи, офіційні бланки та знаки з гербом 
Університету, самостійний баланс, рахунки в установах банків, у встановленому 
порядку набуває майнових та особистих немайнових прав і обов’язків, відкриває 
та користується рахунками в банківських установах України.

День Університету є загальноуніверситетським святом, що відзначається



всіма структурними підрозділами Університету щорічно 14 жовтня.
1.7. Організаційно-правовий статус Університету
1.7.1. Університет має статус закладу освіти. Основним видом його 

діяльності є освітня діяльність.
1.7.2. Університет як суб’єкт господарювання діє як неприбутковий заклад 

освіти.
1.7.3. Університет може здійснювати освітню діяльність одночасно на 

різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього структурні 
підрозділи.

1.7.4. Університет для здійснення статутної діяльності може на договірних 
засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, 
освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із 
учасників якого зберігає статус юридичної особи.

1.7.5. Мовою викладання в Університеті є державна мова. З метою створення 
умов для міжнародної академічної мобільності Університет має право ухвалювати 
рішення про викладання дисциплін англійською та/або іншими іноземними 
мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної 
дисципліни державною мовою. Перелік іноземних мов, якими здійснюється 
викладання навчальних дисциплін, визначається Університетом.

1.7.6. Університет має право видавати дипломи про освіту державного 
зразка тільки за акредитованою освітньою програмою. За неакредитованою 
освітньою програмою Університет виготовляє і видає власні документи про вищу 
освіту в порядку та за зразком, що визначаються Вченою радою Університету.

Особам, які успішно пройшли навчання за програмою післядипломної 
освіти, перепідготовки або підвищення кваліфікації, видаються відповідні 
документи, зразки яких затверджуються в установленому законодавством 
порядку.

У разі здобуття особою вищої освіти за узгодженими між закладами вищої 
освіти, в т.ч. іноземними, освітніми програмами Університет має право 
виготовляти та видавати спільні дипломи за зразком, визначеним спільним 
рішенням учених рад таких закладів вищої освіти.

У разі здобуття особою вищої освіти одночасно за двома спеціальностями 
(спеціалізаціями), освітніми програмами Університет має право виготовляти та 
видавати подвійний диплом за зразком, визначеним Вченою радою Університету.

1.8. Основними завданнями Університету є:
1.8.1. провадження освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами 

загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти відповідного 
ступеня за обраними ними спеціальностями та освітніми програмами;

1.8.2. провадження наукової діяльності завдяки проведенню наукових 
досліджень і забезпеченню творчої діяльності учасників освітнього процесу, 
підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації та використанню отриманих 
результатів в освітньому процесі;

1.8.3. забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 
наукової та інноваційної діяльності;

1.8.4. створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього



гоцесу їхніх здібностей і талантів;
1.8.5. збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

„інностей і досягнень суспільства;
1.8.6. поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 

культурного рівня громадян;
1.8.7. налагодження міжнародних зв’язків і здійснення міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва та культури;
1.8.8. вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці;
1.8.9. здійснення і забезпечення освітньої діяльності на підставі договорів з 

фізичними та юридичними особами як громадян України, так і іноземних 
громадян.

1.9. Предметом діяльності Університету є:
1.9.1. підготовка фахівців з вищою освітою різних ступенів та фахівців з 

фаховою передвищою освітою за обраними ними спеціальностями та освітніми 
програмами;

1.9.2. надання профільної повної загальної середньої освіти в окремих 
структурних підрозділах університету;

1.9.3. розробка та реалізація освітніх програм (в т.ч. у сфері неформальної 
освіти), які можуть завершуватися присвоєнням професійних та/або 
присудженням часткових освітніх кваліфікацій;

1.9.4. науково-дослідна робота;
1.9.5. спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи 

завдяки поглибленню, розширенню та оновленню її знань, умінь і навичок на 
основі здобутої раніше вищої (фахової передвищої) освіти або професійно- 
технічної освіти (професії) та практичного досвіду;

1.9.6. доуніверситетська підготовка громадян України, іноземних громадян 
до вступу до закладів вищої освіти;

1.9.7. підготовка та перепідготовка громадян України, іноземних громадян;
1.9.8. стажування, підвищення кваліфікації кадрів;
1.9.9. надання послуг у поглибленому вивченні навчальних курсів;
1.9.10. надання консультацій слухачам, студентам понад обсяги, встановлені 

навчальними планами і програмами, для аспірантів, докторантів;
1.9.11. проведення навчальних, методичних, наукових консультацій для 

осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;
1.9.12. налагодження міжнародних зв'язків, міжнародна діяльність;
1.9.13. фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність в Україні 

та за її межами;
1.9.14. підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів;
1.9.15. наукова та інноваційна діяльність, спрямована на соціально- 

економічний розвиток країни, удосконалення підготовки фахівців, забезпечення 
конкурентоспроможності Університету на освітянському внутрішньому та 
міжнародному рівні, досягнення параметрів дослідницького університету;

1.9.16. фундаментальні дослідження та експериментальні розробки у сфері 
природничих, технічних, суспільних, гуманітарних наук;

1.9.17. реалізація спільних освітніх програм із зарубіжними закладами вищої
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світи;
1.9.18. видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково- 

:етодичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової 
чформації (газети,^часописи, альманахи тощо);

1.9.19. організація та проведення наукових заходів (з'їздів, симпозіумів, 
.емінарів, конференцій, круглих столів тощо);

1.9.20. надання послуг із проживання студентів у гуртожитках;
1.9.21. забезпечення оформлення студентських квитків, залікових книжок, 

-нших документів, їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються в 
Університеті;

1.9.22. забезпечення оформлення документів про освіту в установленому 
законодавством порядку;

1.9.23. проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з 
видачею або без видачі відповідних документів про освіту курсів, гуртків, 
факультативів, семінарів, практикумів тощо;

1.9.24. організація, проведення в позанавчальний час (серед них канікули, 
святкові та вихідні дні) заходів;

1.9.25. проведення спільних проектів із закладами загальної середньої 
освіти;

1.9.26. організація заходів, пов'язаних з утворенням навчальних, навчально- 
виробничих, наукових закладів, установ, центрів Університету;

1.9.27. організація літніх мовних курсів, шкіл, семінарів;
1.9.28. забезпечення діяльності медичних пунктів Університету та 

гуртожитку;
1.9.29. забезпечення діяльності Університетської клініки, здійснення 

медичної практики, загальної лікувальної практики тощо. Діяльність 
Університетської клініки регламентується окремим Положенням;

1.9.30. придбання, зберігання, використання, облік, знищення наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до вимог чинного 
законодавства України;

1.9.31. здійснення медичних практик за лікарськими спеціальностями 
визначеними в отриманій дозвільній документації на здійснення медичної 
практики (ліцензії);

1.9.32. інша діяльність у сфері охорони здоров’я;
1.9.33. забезпечення військової підготовки учасників освітнього процесу в 

Університеті завдяки створенню військової кафедри або на договірних засадах з 
іншим закладом освіти та здійснення освітнього процесу на ній;

1.9.34. виконання тематичних, інформаційних і довідково-бібліографічних 
запитів на замовлення фізичних і юридичних осіб;

1.9.35. участь у міжнародних проектах;
1.9.36. проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, 

проектно-конструкторських, технологічних, пошукових і проектно-пошукових 
робіт;

1.9.37. проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей національної 
економіки та кон'юнктурних досліджень;



1.9.38. проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в 
> . „мовленому законодавством порядку;

1.9.39. інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;
1.9.40. упровадження результатів наукових досліджень;
1.9.41. забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних 

м _ теж. Інтернету, автоматизованих баз даних і пошукових систем;
1.9.42. упровадження, виробництво й реалізація дослідної, наукової, 

ково-технічної, інноваційної продукції;
1.9.43. розроблення та впровадження, реалізація та супровід програмного 

..'езпечення з навчальною, виробничою та науково-дослідницькою метою;
1.9.44. надання консультаційних послуг, послуг з перекладу та інших 

ослуг;
1.9.45. проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури 

.. спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази Університету;
1.9.46. організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих 

входів (зокрема міжнародних) з використанням відповідної матеріально- 
ехнічної бази Університету;

1.9.47. організація, проведення концертно-видовищних заходів;
1.9.48. будівництво, ремонт та облаштування навчально-лабораторних, 

китлових і нежитлових будівель, господарсько-побутових споруд Університету;
1.9.49. інші спеціалізовані будівельні роботи;
1.9.50. ремонт побутових машин і приладів, теле-, аудіо-, відеоапаратури;
1.9.51. виготовлення, реалізація та ремонт меблів, побутових столярних 

зиробів;
1.9.52. надання послуг, пов’язаних з проведенням фото-, кіно-, відеозйомки, 

„> діозапису;
1.9.53. надання в тимчасове користування предметів культурно-побутового 

визначення, аудіо- і відеотехніки, театральних і сценічних костюмів, 
еатрального реквізиту, інструментів та обладнання, аудіо- й відеозаписів,

експозиційного обладнання, відеокомплексів, відеомонтажних студій, 
лотопавільйонів, звуколабораторій, відеопереглядових аудиторій, інших площ, 
нвентаря та обладнання;

1.9.54. ремонт і технічне обслуговування автомобілів та інших транспортних 
щсобів;

1.9.55. надання спеціально облаштованих будівель, упоряджених або 
неупоряджених квартир і приміщень, що перебувають на балансі Університету, 
для тимчасового або довготермінового використання (проживання) на умовах 
щомісячної або річної оплати;

1.9.56. надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим 
майном: багатоквартирними будівлями та житлом, спорудами, окремими 
тимчасово вільними приміщеннями і площами; інше рухоме і нерухоме майно або 
обладнання, що тимчасово не використовується в освітній,

навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, 
коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють 
в Університеті;
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1.9.57. експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, 
V ..йна та обладнання Університету;

1.9.58. надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої 
родукції, зокрема інформаційної, рекламної та бланкової;

1.9.59. друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії 
формації;

1.9.60. виробництво та реалізація продукції громадського харчування, 
~ганізація її споживання;

1.9.61. здійснення палітурних, брошурувальних робіт;
1.9.62. здійснення заходів, пов'язаних із провадженням виставково- 

• 'маркової діяльності;
1.9.63. здійснення радіомовлення радіостанцією Університету;
1.9.64. організація телебачення Університету;
1.9.65. участь у державних закупівлях;
1.9.66. здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
1.10. Університет може бути засновником (співзасновником) інших 

юридичних осіб, які проводять свою діяльність відповідно до напрямів освітньої, 
--.аукової, виробничої, інноваційної діяльності закладу вищої освіти та/або 
убезпечують виконання його статутних завдань, серед іншого й за кордоном.

1.11. Університет може здійснювати освітню діяльність спільно з 
доземними навчальними закладами за узгодженими освітніми програмами.

1.12. Діяльність Університету проводиться на принципах;
1.12.1. верховенства права;
1.12.2. гарантій академічних свобод;
1.12.3. автономії та самоврядування;
1.12.4. поєднання колегіальних і єдиноначальних засад;
1.12.5. розмежування прав, повноважень і відповідальності Засновника, 

органів управління закладу вищої освіти і його структурних підрозділів;
1.12.6. незалежності від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій.
1.13. Університет має рівні права з іншими закладами вищої освіти, що 

становлять зміст його автономії та самоврядування, зокрема, має право:
1.13.1. розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах 

ліцензованої спеціальності;
1.13.2. самостійно визначати форми навчання та форми організації 

освітнього процесу;
1.13.3. обирати типи програм підготовки фахових молодших бакалаврів, 

молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною 
стандартною класифікацією освіти;

1.13.4. брати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та 
інших працівників;

1.13.5. формувати й затверджувати власний штатний розпис відповідно до 
законодавства;

1.13.6. ухвалювати остаточне рішення щодо визнання, зокрема 
встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних закладах вищої освіти
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-гупенів фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра, 
магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під 
ас зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного 

працівника; ^
1.13.7. запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, мистецьких, 

чауково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;
1.13.8. самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, 

шстецької, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
1.13.9. самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і 

програми навчальних дисциплін;
1.13.10. присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які 

відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після 
завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

1.13.11. ухвалювати остаточне рішення щодо присудження наукових 
-тупенів відповідно до нормативних вимог МОН та чинного законодавства;

1.13.12. утворювати заклади загальної середньої освіти;
1.13.13. виступати засновником чи співзасновником закладів професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої освіти, коледжів;
1.13.14. утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати власні структурні 

підрозділи, в т.ч. відокремлені;
1.13.15. проводити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з 

навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;
1.13.16. запроваджувати власну символіку й атрибутику;
1.13.17. звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у 

сфері освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно- 
правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами;

1.13.18. здійснювати загальноосвітню підготовку з видачею документа про 
загальну середню освіту в структурних підрозділах університету відповідно до 
законодавства України, в т.ч. відокремлених;

1.13.19. надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до 
законодавства;

1.13.20. здійснювати підготовку громадян України та іноземних громадян до 
вступу до закладів вищої освіти;

1.13.21. проводити профорієнтаційну роботу серед учнів і випускників шкіл, 
коледжів, інших закладів освіти, самостійно визначаючи методи і форми її 
проведення;

1.13.22. видавати дипломи про освіту державного зразка за акредитованою 
освітньою програмою, власні документи про вищу освіту в порядку та за зразком, 
що визначаються Вченою радою Університету;

1.13.23. укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, 
установами й організаціями в Україні та за її межами і проводити міжнародні 
організаційні та навчально-методичні заходи для виконання статутних завдань 
відповідно до законодавства;

1.13.24. надавати фізичним і юридичним особам платні послуги в галузі 
освіти і науки та пов'язаних з ними інших сферах діяльності;
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1.13.25. запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково- 
 ̂ слідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

1.13.26. об'єднуватись у комплекси та інші типи об'єднань з іншими 
-ладами вищої освіти незалежно від їх статусу у встановленому порядку;

1.13.27. встановлювати власні форми морального та матеріального 
і - хочення учасників освітнього процесу;

1.13.28. самостійно запроваджувати і реалізовувати процес розробки і 
’̂ -твердження Стратегії розвитку Університету на середньо- або довгострокову

-гспективу основного управлінського документа для річного і поточного 
снування та досягнення головного завдання Університету;

1.13.29. здійснювати медичну практику та оздоровлення;
1.13.30. відкривати рахунки в національній та іноземній валютах у банках 

: дповідно до законодавства про банківську діяльність;
1.13.31. користуватися банківськими кредитами і позичками згідно з чинним 

-хонодавством;
1.13.32. користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством 

...я закладів освіти незалежно від форм власності;
1.13.33. відчужувати майно Університету відповідно до законодавства;
1.13.34. розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання 

платних послуг;
1.13.35. визначати систему, форми та обсяги оплати праці працівників, 

порядок використання коштів;
1.13.36. визначати терміни, форми і розміри плати за навчання та надання 

нших послуг;
1.13.37. залучати матеріальні засоби як організаційний чи призовий фонд 

пля проведення загальноуніверситетських, всеукраїнських, міжнародних заходів, 
-:кі проводяться в межах програми розвитку Університету (навчальних, наукових, 
культурно-масових, виховних, творчих, спортивних тощо);

1.13.38. здійснювати фінансово-господарську діяльність в Україні та за її 
межами відповідно до законодавства та цього Статуту;

1.13.39. надавати відповідно до законодавства гуртожитки Університету для 
тимчасового проживання як окремих громадян, так і студентських (учнівських) та 
інших туристичних груп, учасників конференцій, симпозіумів, нарад та інших 
заходів;

1.13.40. розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно- 
оздоровчих, лікувально-профілактичних і мистецьких закладів;

1.13.41. розміщувати власні навчальні, науково-дослідні та навчально- 
науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

1.13.42. організовувати діяльність підрозділу громадського харчування, 
діяльність їдалень і кафе, виробництво харчових продуктів, роздрібну торгівлю в 
спеціалізованих магазинах продовольчими та іншими товарами;

1.13.43. проводити видавничу діяльність, зокрема виготовляти, видавати і 
реалізовувати підручники, навчальні посібники, наукові праці, навчально- 
методичну літературу та іншу видавничу продукцію, а також розвивати власну 
поліграфічну базу;
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1.13.44. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, відповідно до 
з.-:онодавства, через укладання договорів з іноземними юридичними та 
: ичними особами;

1.13.45. списувати з балансів матеріальні цінності як такі, що стали 
-. придатними для подальшого використання, морально застарілими, фізично 
з ошеними, пошкодженими внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком

явлених у результаті інвентаризації як недостача);
1.13.46. передавати з балансу на баланс або реалізовувати обладнання, 

"илади і установки (з них і виготовлені Університетом), матеріали й книги згідно
г законодавством;

1.13.47. укладати господарські договори;
1.13.48. укладати договори на використання об'єкта права інтелектуальної 

. асності;
1.13.49. утворювати у встановленому порядку сталий фонд, фонди науково- 

ехнічного і соціального розвитку, матеріального заохочення, а також інші, які 
:еобхідні для забезпечення власної діяльності;

1.13.50. брати участь у роботі міжнародних організацій;
1.13.51. одержувати кошти й матеріальні цінності (будинки, споруди, 

обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної влади, підприємств, 
установ, організацій, благодійних фондів та організацій (з них іноземних) і 
різичних осіб;

1.13.52. виконувати будівельні, ремонтно-будівельні, будівельно-монтажні 
та експлуатаційні роботи;

1.13.53. виконувати проектування, діагностику і паспортизацію будівель і 
споруд, машин і механізмів тощо;

1.13.54. виконувати топографо-геодезичні, картографічні, вишукувальні 
роботи та кадастрові знімання;

1.13.55. проводити землевпорядні й землеоціночні дослідження та роботи;
1.13.56. проводити лабораторно-аналітичні дослідження;
1.13.57. проводити роботи з експертної оцінки майна, майнових прав і 

бізнесу на території України;
1.13.58. прогнозувати геодинамічні процеси на основі геодезичних, 

геологічних, геофізичних і гідрогеологічних досліджень;
1.13.59. здійснювати будівництво, реконструкцію та придбання житла для 

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

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

1.13.61. здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і 
поточний ремонт приміщень на умовах підряду або господарським способом;

1.13.62. надавати послуги і реалізовувати власну продукцію згідно із 
законодавством за цінами й тарифами, що встановлюються на договірній основі;

1.13.63. розробляти проекти управління територіями;
1.13.64. розробляти проектно-кошторисну документацію;
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1.13.65. спрямовувати кошти на будівництво або впорядкування соціально- 
□ бутових об'єктів, а також на соціальну підтримку науково-педагогічних та 
,-дих категорій працівників Університету та осіб, які навчаються в Університеті;

1.13.66. створювати власні або використовувати за договором інші 
ч _теріально-технічні бази для навчально-виробничої практики осіб, які 
-:-зчаються в Університеті, а також для власної господарської діяльності;

1.13.67. створювати інформаційні системи кадастрів;
1.13.68. створювати навчально-виробничі майстерні, підприємства, цехи, 

■ сподарства, отримувати доходи від реалізації виробленої продукції;
1.13.69. користуватись іншими правами, що не суперечать законодавству;
1.13.70. права Університету, що визначають його автономію, встановлені 

, конами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвшцу 
.зіту» не можуть бути обмежені іншими законами чи нормативно-правовими

--тами.
1.14. Університет зобов’язаний:
1.14.1. дотримуватися вимог законодавства України;
1.14.2. вживати заходи щодо запобігання та виявлення академічного 

..агіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших 
тацівників і здобувачів вищої освіти та притягувати їх до дисциплінарної

:.дповідальності;
1.14.3. забезпечувати державні стандарти освіти і науково-технічної 

редукції;
1.14.4. дотримуватися договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, 

- иробничої, наукової діяльності та громадянами, з них і за міжнародними 
. годами;

1.14.5. при визначенні стратегії діяльності враховувати вимоги освітніх і 
професійних стандартів;

1.14.6. забезпечувати оплату праці і сплату податків та інших відрахувань 
гідно з чинним законодавством;

1.14.7. забезпечувати дотримання законодавства з безпеки життєдіяльності;
1.14.8. проводити бухгалтерський, оперативний облік і статистичну 

звітність згідно з чинним законодавством;
1.14.9. оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах 

в будь-який інший спосіб інформацію щодо реалізації власних прав і виконання
зобов’язань;

1.14.10. видавати державні або власні документи про закінчення 
Університету;

1.14.11. створювати безпечні умови для проведення освітньої діяльності;
1.14.12. зберігати та раціонально використовувати майно і кошти 

Університету;
1.14.13. сприяти діяльності органів громадського самоврядування 

Університету, студентського самоврядування Університету і студентів тощо;
1.14.14. за рішенням Загальних зборів трудового колективу Університету 

науково-педагогічним та іншим працівникам, особам, які навчаються в 
Університеті, можуть бути надані додаткові права (пільги) відповідно до
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Е :ективного договору між адміністрацією й трудовим колективом Університету.

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
*

2Л. Концепція освітньої діяльності -  перелік принципів і завдань, 
»тримання і реалізація яких сприяє досягненню основної місії Університету, а 

. е: неперервний інтелектуальний, професійний і духовний розвиток людини та 
' лади, органічним складником якої є сучасний заклад вищої освіти.

2.2. Принципи освітньої діяльності Університету:
2.2.1. доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх 

слуг, що надаються Університетом;
2.2.2. рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, 

- лнту, усебічного розвитку;
2.2.3. гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних 

ностей;
2.2.4. органічний зв'язок зі світовою та національною історією, культурою, 

"-диціями;
2.2.5. незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних 

ртанізацій;
2.2.6. науковий, світський характер освіти;
2.2.7. інтеграція з наукою і виробництвом;
2.2.8. взаємозв'язок з освітою інших країн;
2.2.9. гнучкість і прогностичність системи освіти;
2.2.10. безперервність і різноманітність освіти;
2.2.11. демократичність та ефективність управління;
2.2.12. спадкоємність традицій та інноваційної діяльності, що означає 

•єднання класичних освітніх спеціальностей і нових, які є затребуваними на 
:нку праці, існуючих наукових шкіл фундаментального спрямування та 

рикладних і технологічних розробок, які можна комерціалізувати, усталених
лорм ухвалення управлінських рішень і нових механізмів демократичного 
рядування;

2.2.13. меритократія, що означає оцінювання студентів винятково на основі 
\ніх знань і вмінь, з урахуванням унормованих соціальних пільг, а співробітників 

- на основі їх професійної компетентності, результатів роботи, внеску у розвиток 
Університету, що є підставою для їх подальшого матеріального, морального та 
-ар'єрного стимулювання.

2.3. Цілі освітньої діяльності Університету:
Дотримання вищеозначених принципів є обов’язковими під час виконання 

основних завдань освітньої діяльності Університету, а саме:
2.3.1. надання якісних і затребуваних освітніх послуг з підготовки 

висококваліфікованих фахівців для економіки і суспільного розвитку України на 
основі дотримання ліцензійних вимог;

2.3.2. забезпечення умов для всебічного інтелектуального, професійного, 
громадянського і духовного розвитку студентів і слухачів;

2.3.3. моніторинг ринку праці, прогнозування майбутніх потреб суспільства
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а економіки Україні загалом і за кордоном у фахівцях з новими кваліфікаційними 
'.арактеристиками;

2.3.4. розробка, подальша акредитація та просування в середовищі 
потенційних студентів власних освітньо-професійних (наукоих) і сертифікатних 
ірограм;

2.3.5. розширення форм навчально-методичної роботи викладачів, включно 
з використанням інформаційних технологій, залученням роботодавців до

ьикладання, створення додаткових стимулів для підготовки навчальних матеріалів 
застосування нових навчальних технологій;

2.3.6. досягнення синергії між освітньою та науковою діяльністю завдяки 
-кнайширшому використанню результатів досліджень в освітній діяльності, 
окрема в межах спеціалізацій, наукового складника підготовки магістрів,

.тимулювання наукової діяльності викладачів;
2.3.7. застосування технологій дистанційної освіти з одночасним 

береженням інших форм навчання;
2.3.8. розширення спеціальностей і форм перепідготовки, підвищення

кваліфікації кадрів, серед іншого завдяки запровадженню платних
короткотермінових курсів, їх відповідна сертифікація;

2.3.9. налагодження співпраці з роботодавцями для модернізації навчальних 
програм, їхнього залучення до освітнього процесу, матеріальної підтримки ними 
випускників та їхнє працевлаштування;

2.3.10. формування на основі традиційних наукових шкіл як центрів 
.ростання, що буде сприяти появі нових міждисциплінарних напрямів 
рундаментального і прикладного характеру;

2.3.11. підписання партнерських угод з університетами, науковими 
■ становами України, закордонними закладами вищої освіти та дослідними 
організаціями для проведення спільної навчальної та наукової діяльності, 
нормування освітніх і наукових кластерів;

2.3.12. формування сталого механізму підготовки освітніх і наукових 
проектів з міжнародними фондами і програмами, входження в міжнародні 
консорціуми університетів з метою залучення зовнішнього фінансування;

2.3.13. розширення освітньо-професійних(наукових) програм з англійською 
мовою викладання з метою розширення освітніх можливостей для іноземних 
студентів, просування міжнародного виміру освіти Університету;

2.3.14. розширення переліку платних освітніх, прикладних, 
консультаційних, експертних та інших послуг, що надаються громадянам, 
організаціям різних форм власності, що сприятиме стабільності Університету, 
зростання його авторитету та професійної кваліфікації співробітників;

2.3.15. запровадження елементів рейтингової оцінки науково-педагогічних 
працівників, що стимулюватиме їх навчально-методичну, наукову, організаційну 
роботу;

2.3.16. сприяння розвитку самоорганізації і самоврядування колективу в 
різних організаційних формах, якнайширше врахування його пропозицій під час 
ухвалення управлінських рішень;

2.3.17. розширення форм студентського самоврядування з метою створення
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'• 'жливостей його впливу на формування освітньої політики закладу освіти, 
.ворення умов захисту інтересів і всебічного розвитку студентів під час 
_вчання;

2.3.18. запровадження сучасної інформаційно-комунікаційної системи 
іверситету з метою збору, поширення та оприлюднення інформації, проведення

зніторингу, підвищення рівня прозорості функціонування всіх підрозділів 
- іверситету, вивчення громадської думки, залучення співробітників, аспірантів, 

. . кторантів і студентів до врядування, використання в освітній, науковій і 
тмадській діяльності;

2.3.19. створення регіональної, всеукраїнської та міжнародної системи 
-офорієнтації та доуніверситетської підготовки абітурієнтів, що сприятиме 
лвищенню конкурентоспроможності закладу освіти, адаптації студентів до 

-вчання.
2.4. Для реалізації освітніх програм Університет створює відповідне 

"ганізаційне, кадрове, матеріальне та фінансове забезпечення.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА УНІВЕРСИТЕТУ

3.1. Повноваження Засновника Університету щодо управління закладом 
і .іщої освіти визначаються законами України, а також Статутом Університету.

3.2. Засновник Університету:
3.2.1. затверджує нову редакцію Статуту Університету або вносить до нього 

міни, за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування 
-кладу вищої освіти;

3.2.2. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 
З ніверситету;

3.2.3. здійснює контроль за дотриманням Статуту Університету;
3.2.4. визначає структуру управління Університетом;
3.2.5. бере на себе повноваження Президента з управління Університетом;
3.2.6. ухвалює рішення, що стосуються створення, реорганізації та ліквідації 

структурних підрозділів Університету -  інститутів, факультетів, коледжів, ліцеїв, 
: і лій. навчальних курсів, центрів, представництв тощо;

3.2. ”7. ухвалює рішення про ліквідацію і реорганізацію Університету, 
г - значає склад ліквідаційної комісії;

3.2.8. визначає основні напрямки діяльності Університету;
3.2.9. виробляє та ухвалює рішення щодо соціально-економічних питань, які 

еуються діяльності Університету;
3.2.10. здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством 

• країни і Статутом Університету.
3.3. Засновник зобов’язується сприяти діяльності Університету та 

дйснювати керівні функції, дотримуючись вимог чинного законодавства
.• країни.

3.4. Засновник має право власності на майно Університету та компетенцію 
_  :до управління Університетом і керівництва його діяльністю.

3.5. У разі смерті Засновника право власності на майно Університету та
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во» етенція щодо управління Університетом, керівництва його діяльністю 
'.  _ .-ходить до його правонаступників.

*

4. ОБСЯГ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ),
НАДАНИХ ЗАСНОВНИКОМ

4Л. З метою забезпечення діяльності Університету Засновник створює 
. -тутний капітал Університету в р о з м ір і  1 162 8 5 0 ,0 0  (оди н  м іл ь й о н  ст о
- - т д еся т  дв і т и ся ч і в іс ім со т  п \ят деся т ) гр и вен ь  00  коп ій ок .

4.2. Статутний капітал Університету створюється завдяки внесенню 
.. човником інтелектуальної власності до статутного капіталу, що 
.: зерджується авторським свідоцтвом ПА №171 від 24 червня 1996 року, яке 
.~не на ім’я Хачатуряна Хачатура Володимировича.

4.3. Майно Університету включає будівлі, споруди, землю, комунікації, 
-лиши, обладнання, транспортні засоби, службове житло, засоби зв’язку,

- : роблена продукція, інтелектуальна власність, грошові кошти, доходи від
• :-.сної діяльності та придбані за ці кошти об'єкти власності, а також інші 

- еріальні цінності, необхідні для здійснення його статутної діяльності.
4.4. Майно Університету формують основні фонди й обігові кошти, а також 

нд! цінності, вартість яких визначається в самостійному балансі.
4.5. Для забезпечення статутної діяльності Університету Засновником 

.• ніверситету закріплюються за Університетом майно на основі права
сподарського відання. Університет володіє, користується, розпоряджається 

'.айном закріпленим за ним власником, з обмеженням правомочності 
т о впорядження щодо окремих видів майна за згодою власника. Відчуження 
^кріпленого за Університетом майна здійснюється за погодженням із 

Засновником у порядку, встановленому законодавством України.
4.6. Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, 

зокрема набуття відповідних прав на землю, здійснюються Університетом 
;.дповідно до Земельного кодекс) України.

4.7. Залучені кошти, серед них кошти, отримані Університетом за рахунок 
ходів (прибутку) від госпрозрахункової та зовнішньоекономічної діяльності,

• "едитів банків, благодійних внесків і пожертвувань організацій, зокрема 
тжнародних, і приватних осіб, а також майно, придбане внаслідок дарування та 
„ інших підставах, передбачених чинним законодавством, є власністю

Університету і спрямовуються на проведення статутної діяльності та на розвиток 
.ггеріально-технічної бази закладу освіти в порядку і на умовах, визначених 
.жонодавством України та Статутом Університету.

4.8. Кошти, одержані закладом освіти як плата за навчання, підготовку, 
ерепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг, не

можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.

5. СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ
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5.1. Структура Університету визначається Президентом Університету за 
югодженням із Вченою радою Університет}' відповідно до Законів України «Про 
світу», «Про вищу освіту», «Про фахову передвіщу освіту» та Статуту 
■ніверситету. ,

5.2. Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до 
цінного законодавства України та функціонують згідно з окремими 
положеннями, які розробляються відповідно до чинного законодавства України та 
атверджуються Президентом Університету.

5.3. Основними структурними підрозділами Університету є: навчально- 
іаукові інститути (надалі -  ННІ), факультети, відділення, коледж, підготовчі 
відділення, науково-дослідні інститути (надалі -  НДІ), навчально-методичні 
відділи, циклові комісії, відділ аспірантури (та докторантури), університетська 
клініка, бібліотека, центр громадських та інформаційних зв’язків (інформаційний 
центр), центр міжнародного співробітництва, центр інформаційних систем і 
:ехнологій, юридичний відділ, юридична клініка, фінансовий відділ, відділ кадрів, 
зідділ по роботі зі студентами, відділ по роботі з іноземними громадянами, 
навчальна частина, навчально-методичний відділ, служба технічних засобів 
навчання, медична служба, навчальна телестудія, університетський театр, 
друкарня, відділ капітального будівництва та інші структурні підрозділи. 
Діяльність структурних підрозділів регламентується окремими Положеннями.

5.4. ННІ є навчально-науковим і адміністративним структурним 
підрозділом, який здійснює управління підготовкою студентів за відповідними 
освітніми програмами, спеціальностями, а також виконує наукові дослідження. 
ННІ об’єднує відділення ,̂ кафедри, центри, лабораторії навчально-наукового 
спрямування тощо. Рішення про створення ННІ, його структуру, реорганізацію чи 
ліквідацію ухвалює Вчена рада Університету. Керівництво діяльністю ННІ 
здійснює директор ННІ.

5.5. Факультет є структурним підрозділом, який здійснює підготовку 
студентів за відповідними освітніми програмами, спеціальностями. Факультет 
об’єднує кафедри і лабораторії. Рішення про створення факультету, його 
структуру, реорганізацію чи ліквідацію ухвалює Вчена рада Університету. 
Керівництво діяльністю факультету здійснює декан.

5.6. Кафедра є базовим навчально-науковим структурним підрозділом 
Університету, що проводить освітню, методичну та/або наукову діяльність за 
певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей. 
Кафедра створюється наказом Президента на підставі рішення Вченої ради 
Університету за поданням директора ННІ (факультету).

5.7. «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» 
(ЄДРПОУ 37498756) є відокремленим структурним підрозділом приватного 
закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет», що здійснює освітню 
діяльність, пов’язану із здобуттям освітньо-професійного ступеня фахового 
молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст) та 
проводить прикладні наукові дослідження, та/або творчу мистецьку діяльність. 
Коледж відповідно до ліцензії забезпечує здобуття профільної загальної середньої 
освіти та фахової передвищої освіти. Фаховий коледж також має право відповідно
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. :• ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття профільної середньої освіти 
тофесійного та академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) 
.. або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, та/або першого 
гакалаврського) рівня вищої освіти.

Коледж діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту 
Університету, «Положення про відокремлений структурний підрозділ Приватного 
акладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» -  «Фаховий коледж 

.-Сиївського міжнародного університету» (надалі -  Коледж), Правил внутрішнього 
“юзпорядку, наказів і розпоряджень Президента Університету, Директора 
Коледжу, рішень Вченої Ради Університету та Педагогічної ради Коледжу. 
Коледж не є юридичною особою.

Циклова (предметна) комісія -  це структурний навчально-методичний 
Удрозділ Коледжу, що проводить навчальну та методичну діяльність з 

-поріднених дисциплін освітніх програм.
5.8. «Університетська клініка» (ЄДРПОУ 40853272) є відокремленим 

структурним підрозділом приватного закладу вищої освіти «Київський
пжнародний університет» і виступає лікувально-навчально-науковим 

-труктурним підрозділом Університету. Університетська клініка здійснює власну 
діяльність відповідно до ліцензії на проведення медичної практики і є клінічною 
базою для навчання студентів, які навчаються за освітніми програмами в галузі 

Охорона здоров’я». Головною метою діяльності Університетської клініки є 
навчання студентів за стандартами вищої освіти, фахової передвищої освіти, 
проведення науково-дослідної роботи, розробка, апробація та впровадження 
нових медичних технологій у процесі надання вторинної (спеціалізованої) та 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. У завдання клініки також 
входить надання первинної, а в подальшому і вторинної медичної допомоги 
студентам, працівникам Університету та населенню. Діяльність 
Університетської клініки» регламентується окремим Положенням.

5.9. НДІ є навчально-дослідним структурним підрозділом Університету, що 
створюється з метою дослідження проблем у відповідних галузях. НДІ виконує 
наукову, науково-дослідну роботу та інформаційно-консультативне забезпечення 
у сфері з'ясування назрілих наукових питань. Рішення про створення НДІ, його 
структуру, реорганізацію чи ліквідацію ухвалює Вчена рада Університету і діє 
відповідно до Положення про НДІ.

5.10. У структурі Університету є підготовчі відділення, в т.ч. і для іноземних 
громадян, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та 
інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, телестудія, театр, 
друкарня і видавництво, спортивні комплекси тощо.

5.11. Університет може створювати в установленому порядку навчальні 
підрозділи, зокрема в регіонах України: курси, центри (серед них дистанційної 
освіти, інформаційно-консультаційні, інші), підрозділи, які надають платні 
послуги. Такі підрозділи безпосередньо підпорядковані Президенту Університету, 
який своїми наказам призначає керівників підрозділів, визначає напрями освітньої 
і фінансово-господарської діяльності, структуру керівництва, умови використання 
матеріально-технічної бази, що належить університету. Штатні викладачі
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Університету можуть брати участь в освітньому процесі цих підрозділів на умовах 
штатного сумісництва чи погодинної оплати.

5.12. В Університеті функціонують структурні підрозділи: відділ кадрів, 
відділ по роботі зі студентами, відділ міжнародного співробітництва, відділ по 
тоботі з іноземними студентами, фінансовий відділ, бухгалтерія, інші підрозділи.

5.13. Університет може створювати філію закладу вищої освіти. Філія -  це 
ериторіально відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти, що

. творюється для задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних 
і ахівцях і наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їхнього місця 
'.роживання. Філія не є юридичною особою і діє на підставі затвердженого 
акладом вищої освіти положення та відповідно до отриманої ліцензії на 

провадження освітньої діяльності. Філію очолює керівник, який підпорядкований 
Президенту Університету та діє на підставі відповідного доручення.

5.14. Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до 
цінного законодавства України та функціонують згідно з окремими 
положеннями, які розробляються та затверджуються Президентом Університету.

5.15. З метою поліпшення діяльності Університету, обміну досвідом роботи 
іншими закладами освіти та навчальними установами, зокрема зарубіжними,

можуть створюватися асоціації та інші об’єднання, які не заборонені чинним 
шконодавством України.

5.16. Положення про Вчену раду Університету, Педагогічну раду Коледжу 
:а їхні функції затверджується наказом Президента Університету відповідно до 
Статуту Університету.

5.17. В Університеті можуть створюватись органи громадського і 
студентського самоврядування.

6. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

6.1. Безпосереднє управління діяльністю Університетом здійснює його 
керівник -  Президент Університету. Його права, обов’язки та відповідальність 
визначаються законодавством і Статутом закладу вищої освіти.

6.2. Президент Університету є представником закладу вищої освіти у 
відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, 
юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, 
передбачених Законом «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 
освіту» і цим Статутом.

6.3. Президент у межах наданих йому повноважень:
6.3.1. організовує діяльність університету;
6.3.2. з’ясовує питання фінансово-господарської діяльності Університету, 

затверджує його структуру і штатний розпис;
6.3.3. видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма 

учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету 
доручення;

6.3.4. є розпорядником майна і коштів;
6.3.5. забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає
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.оговори;
6.3.6. призначає на посаду та звільняє з посади працівників;
6.3.7. забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
6.3.8. визначає функціональні обов'язки працівників;
6.3.9. формує контингент осіб, які навчаються в закладі вищої освіти;
6.3.10. відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому осіб, які 

навчаються, з підстав, установлених нормативно-правовими актами;
6.3.11. забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
6.3.12. контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової 

дисципліни;
6.3.13. здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково- 

педагогічних, наукових та інших працівників;
6.3.14. забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю закладу вищої освіти;
6.3.15. сприяє та створює умови для діяльності органів студентського 

самоврядування;
6.3.16. здійснює інші передбачені статутом повноваження.
6.4. Президент може делегувати частину своїх повноважень своїм 

заступникам і керівникам структурних підрозділів.
6.5. Президент Університету є представником закладу вищої освіти у 

відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, 
юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, 
передбачених законодавством і статутом закладу вищої освіти, розпоряджається 
майном Університету за узгодженням із Засновником, укладає угоди (контракти, 
договори), підписує документи, дає доручення, відкриває в установах банків 
рахунки Університету.

6.6. Президент призначається на посаду та звільняється з неї рішенням 
Засновника. Президент діє від імені Університету без доручення.

Вчена рада Університету
6.7. Для розгляду найважливіших питань діяльності Університету 

створюється Вчена рада як колегіальний орган управління закладу вищої освіти.
6.8 . Вчена рада Університету:
6.8.1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності Університету;
6.8.2. визначає систему і затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти;
6.8.3. затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня 

вищої освіти, фахової передвищої освіти та спеціальності;
6.8.4. ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає 

строки навчання на відповідних рівнях;
6.8.5. бере участь у з’ясуванні питань організації освітнього процесу;
6.8.6. визначає обсяг навчально-педагогічного навантаження;
6.8.7. оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
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6.8.8. затверджує зразок і порядок виготовлення власного документа про 
зищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а 
також зразки, порядок виготовлення, процедур} і підстави для видачі 
зипускникам спільних і подвійних дипломів;

6.8.9. схвалює Положення про структурні підрозділи Університету;
6.8.10. ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та 

.нноваційної діяльності;
6.8.11. присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і 

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

6.8.12. обирає в установленому порядку почесних докторів Університету та 
: ас лужених професорів Університету;

6.8.13. розглядає питання щодо рекомендації робіт студентів, аспірантів, 
докторантів, науково-педагогічних і наукових працівників на отримання 
різноманітних премій, участь у конкурсах тощо;

6.8.14. ухвалює остаточні рішення про визнання іноземних документів про 
зищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу 
педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під 
час зарахування вступників на навчання;

6.8.15. утворює комісії для вивчення і підготовки окремих питань на розгляд 
Вченої ради Університету;

6.8.16. розглядає основні питання соціального розвитку Університету;
6.8.17. розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до 

Статуту Університету та «Положення про Вчену Раду Університету».
6.9. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів вченої ради Університету. За рішенням Вченої ради 
Університету до її складу можуть входити також представники організацій 
роботодавців. При цьому, не менше 75 відсотків від складу Вченої ради 
Університету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники 
Університету і не менше 10 відсотків -  виборні представники з кола студентів.

6.10. До складу Вченої ради Університету входять: Президент Університету, 
віце-президент, проректори, директори ННІ, НДІ, декани факультетів, директор 
Коледжу, завідувачі кафедр, учений секретар, керівники структурних підрозділів, 
директор бібліотеки, головний бухгалтер, виборні представники, які 
представляють наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників і 
обираються з кола професорів, докторів філософії, докторів наук і обираються 
більшістю голосів на загальних зборах науково-педагогічних і наукових 
працівників відповідних підрозділів, виборні представники аспірантів, 
докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, які обираються більшістю голосів на 
загальних зборах науково-педагогічних і наукових працівників відповідних 
підрозділів, представник органу громадського самоврядування працівників 
закладу вищої освіти, представники органів самоврядування студентів, виборні 
представники, які представляють інших працівників Університет} і працюють у 
ньому на постійній основі.

6.11. Порядок обрання до складу Вченої ради Університет}, порядок
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проведення засідань і ухвалення рішень визначається Статутом Університету, 
Положенням про Вчену раду Приватного закладу вищої освіти «Київський 

міжнародний університет».
Вчена рада структурного підрозділу
6.12. У закладі вищої освіти можуть бути утворені вчені ради структурних 

підрозділів, повноваження яких визначаються Вченою радою Університету 
відповідно до Статуту Університету. Вчена рада Університету може делегувати 
частину своїх повноважень Вченим радам структурних підрозділів.

6.13. Вчена рада структурного підрозділу:
6.13.1. розглядає зміст освітніх програм, питання їх перегляду, структуру і 

зміст навчальних планів підготовки та перепідготовки фахівців, в т.ч. в частині 
нормування індивідуальної траєкторії здобувачів освіти;

6.13.2. визначає теми наукових досліджень та обговорює звіти про їх 
виконання;

6.13.3. затверджує теми дисертаційних досліджень, проводить атестацію 
аспірантів і докторантів;

6.13.4. розглядає питання заміщення посад завідувачів кафедр, професорів, 
доцентів та асистентів, наукових співробітників;

6.13.5. розглядає питання методики викладання навчальних дисциплін, 
організаційні питання навчальної та виховної роботи;

6.13.6. заслуховує щорічний звіт декана (директора), звіти завідувачів 
кафедр та інших осіб згідно з «Положенням про факультет (інститут)», інший 
структурний підрозділ;

6.13.7. з’ясовує інші питання відповідно до своїх повноважень.
6.14. До складу вченої ради структурного підрозділу Університету входять: 

директор/декан, його заступники, завідувачі кафедр (відділень), представники 
органів самоврядування студентів та аспірантів. Решта членів вченої ради 
структурного підрозділу (одна особа від кожної кафедри, відділення) обирається 
більшістю голосів на зборах науково-педагогічних і наукових працівників 
відповідного підрозділу.

6.15. Порядок обрання до складу вченої ради структурного підрозділу 
Університету, порядок проведення засідань та ухвалення рішень визначається 
Статутом Університету, Положенням про Приватний заклад вищої освіти 
«Київський міжнародний університет», Положенням про Вчену раду 
структурного підрозділу Приватного закладу вищої освіти «Київський 
міжнародний університет».

6.16. Склад вченої ради структурного підрозділу Університету 
затверджується наказом Президента Університету впродовж п’яти робочих днів 
від дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради структурного 
підрозділу.

Робочі та дорадчі органи
6.17. Для з’ясування поточних питань діяльності Університету утворюються 

робочі органи -  ректорат, дирекції ННІ, НДІ, деканати факультетів, дирекція 
коледжу, приймальна комісія, адміністративна рада (Мала рада) тощо.

21



6.18.3 метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або 
наукової діяльності закладу вищої освіти Президент Університету має право 
.•творювати на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи, 
жгцо інше не передбачено Статутом Університету.

6.19. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються Вченою 
Радою Університету.

7. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ

Орган громадського самоврядування Університету
7.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

зищої освіти є загальні збори трудового колективу, включаючи виборних 
представників з кола осіб, які навчаються в Університеті.

7.2. Порядок виборів делегатів загальних зборів трудового колективу 
Університету визначається окремим Положенням, яке ухвалюється Вченою радою 
Університету. 75% від загальної чисельності делегатів повинні становити наукові, 
науково-педагогічні та педагогічні працівники університету, які працюють у 
ньому на постійній основі, і не менше 15% -  виборні представники з кола осіб, які 
навчаються в Університеті.

Делегати загальних зборів трудового колективу Університету обираються 
на зборах колективів структурних підрозділів відповідно до норм представництва, 
визначених Вченою радою Університету.

7.3. До складу делегатів загальних зборів трудового колективу Університету 
за посадами входять Президент Університету, віце-президент, проректори, 
директори ПНІ, НД1, декани факультетів, директор коледжу, представник органів 
студентського самоврядування, керівники відокремлених структурних 
підрозділів.

7.4. Загальні збори трудового колективу Університету скликаються не рідше 
одного разу на рік. Позачергово збори можуть бути скликані:

7.4.1. за рішенням Вченої ради Університету;
7.4.2. на вимогу не менше третини від наявного складу штатних працівників 

Університету за основним місцем роботи.
7.5. Порядок скликання та проведення позачергових зборів трудового 

колективу Університету визначається окремим рішенням адміністрації 
Університету. Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними, 
якщо на них присутні не менше двох третин від загальної кількості обраних 
делегатів. Рішення на загальних зборах трудового колективу ухвалюються 
простою більшістю голосів присутніх делегатів.

7.6. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:
7.6.1. погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут Університету 

чи зміни (доповнення) до нього;
7.6.2. затверджує Правила внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти;
7.6.3. затверджує Колективний договір;
7.6.4. розглядає інші питання діяльності закладу вищої освіти.
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7.7. Трудовий колектив Університету включає наукових, педагогічних, 
науково-педагогічних працівників, фахівців-практиків. інженерно-технічних 
працівників, адміністративний, навчально-виробничий та допоміжний персонал.

7.8. Члени трудового колективу Університету мають право:
7.8.1. на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства 

та людства загалом;
7.8.2. на академічну мобільність для проведення професійної діяльності;
7.8.3. на захист професійної честі та гідності;
7.8.4. брати участь в управлінні закладом вищої освіти, серед іншого 

обирати й бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, Вченої 
ради закладу вищої освіти чи його структурного підрозділу;

7.8.5. обирати методи й засоби навчання, що забезпечують високу якість 
освітнього процесу;

7.8.6. на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення 
власного професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених 
законодавством, нормативними актами закладу вищої освіти, умовами 
індивідуального трудового договору та Колективного договору;

7.8.7. користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами 
навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів закладу вищої 
освіти;

7.8.8. на захист права інтелектуальної власності;
7.8.9. на підвищення кваліфікації та стажування;
7.8.10. брати участь в об’єднаннях громадян;
7.8.11. на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому 

законодавством порядку;
7.8.12. брати участь в обговоренні і з'ясуванні всіх найважливіших питань 

діяльності Університету;
7.8.13. отримувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що 

розробляються чи застосовуються в діяльності Університету;
7.8.14. користуватися навчальними, науковими та іншими приміщеннями й 

обладнанням Університету для здійснення навчально-виховної та науково- 
дослідної роботи;

7.8.15. користуватися можливостями Університету (зокрема, одержувати 
матеріальну допомогу) для оперативного й ефективного розв'язання проблем 
навчально-методичної і науково-дослідної діяльності;

7.8.16. виконувати роботу на умовах штатного суміщення або погодинної 
оплати, одержувати заробітну плату за заміну тимчасово відсутніх працівників на 
підставі подання відповідних табелів;

7.8.17. обирати методи і засоби навчання, які якнайповніше повно 
відповідають індивідуальним можливостям і передбачають розвиток творчої 
ініціативи і самостійності студентів;

7.8.18. брати участь у роботі інших організацій, серед них зарубіжних, на 
умовах, визначених договором з цими організаціями;

7.8.19. науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу 
вищої освіти мають також інші права, передбачені законодавством і статутом
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закладу вищої освіти.
7.9. Члени трудового колективу Університету зобов'язані:
7.9.1. дотримуватися дисципліни, субординації;
7.9.2. забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і 

методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за 
спеціальністю, проводити наукову діяльність (для науково-педагогічних 
працівників);

7.9.3. постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 
наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);

7.9.4. дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність 
осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, прищеплювати їм любов до України, 
виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та 
державних символів України;

7.9.5. розвивати в осіб, які навчаються в закладах вищої освіти, 
самостійність, ініціативу, творчі здібності, повагу до навколишніх;

7.9.6. працювати чесно і сумлінно;
7.9.7. своєчасно виконувати накази, розпорядження, вказівки керівництва, 

зимоги посадових інструкцій (посадові обов'язки);
7.9.8. дотримуватися Статуту Університету, Правил внутрішнього 

трудового розпорядку у Приватному закладі вищої освіти «Київський 
міжнародний університет», Положення про Приватний заклад вищої освіти
Київський міжнародний університет» та Положень про його структурні 

підрозділи, інших актів локального характеру, виданих органами Університету в 
межах своєї компетенції;

7.9.9. дбати про зміцнення авторитету Університету;
7.9.10. дбати і захищати репутацію Університету та учасників освітнього 

процесу;
7.9.11. забезпечувати високий рівень підготовки, перепідготовки фахівців і 

проведення науково-дослідних робіт;
7.9.12. піклуватися про професійний, культурний і творчий розвиток 

студентства;
7.9.13. виконувати рішення ректорату, Вченої ради Університету 

керівництва інших структурних підрозділів;
7.9.14. виконувати накази і розпорядження керівництва Університету чи 

структурного підрозділу;
7.9.15. дотримуватись інших вимог законодавства України.
7.10. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, працівників підрозділів Університету визначаються ст. 57, 58, 59 
Закону України «Про вищу освіту», Статутом Університету, Положеннями про 
структурні підрозділи, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, 
колективним договором. Зарахування на посаду педагогічних, науково- 
педагогічних, наукових та інших категорій працівників проводиться в порядку, 
встановленому чинним законодавством.

7.11. Інші права та обов’язки члена трудового колективу Університету 
(заробітна плата, робочий час і час відпочинку, порядок і умови прийняття на
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роботу та звільнення з неї, соціальні гарантії, додаткові права), які не зазначені в 
Статуті, визначені у відповідних положеннях і наказах керівництва Університету.

7.12. Науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим працівникам
Університету: ^

7.12.1. створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, 
організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування, зокрема викладачам 
з інвалідністю;

7.12.2. виплачуються, у разі втрати роботи, грошові компенсації відповідно 
до законодавства України.

Студентське самоврядування в університеті
7.13. У закладі вищої освіти та його структурних підрозділах діє студентське 

самоврядування, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються в 
Університеті, та їхню участь в управлінні закладом вищої освіти. Студентське 
самоврядування здійснюється студентами й аспіратами безпосередньо і через 
органи студентського самоврядування, які обираються через пряме таємне 
голосування. Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів і аспірантів 
Університету. Усі особи, які навчаються у закладі вищої освіти, мають рівні права 
та можуть обиратись і бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи 
студентського самоврядування.

7.14. Представництво, порядок скликання, повноваження та ухвалення 
рішень органами студентського самоврядування визначається законодавством, 
статутом Університету, Положенням про Приватний заклад вищої освіти 
^Київський міжнародний університет», Положенням про органи студентського 
самоврядування Київського міжнародного університету.

7.15. Основними Завданнями органів студентського самоврядування є:
7.15.1. забезпечення і захист прав та інтересів студентів та аспірантів;
7.15.2. забезпечення виконання студентами й аспірантами власних 

обов’язків;
7.15.3. сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів та 

аспірантів;
7.15.4. сприяння у створенні необхідних умов для проживання й відпочинку 

студентів та аспірантів;
7.15.5. створення різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за 

інтересами;
7.15.6. організація співробітництва зі студентами й аспірантами інших 

закладів вищої освіти і молодіжними організаціями;
7.15.7. сприяння працевлаштуванню випускників;
7.15.8. допомога в з'ясуванні питань міжнародного обміну студентами й 

аспірантами.
7.16. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Університету 

(в тому числі Коледжу). Усі студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні 
права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші 
органи студентського самоврядування.

7.17. Органи студентського самоврядування діють на принципах::
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7.17.1. добровільності, колегіальності, відкритості:
7.17.2. виборності та.звітності органів студентського самоврядування;
7.17.3. рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
7.17.4. незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.
7.18. В Університеті діє система органів студентського самоврядування діє 

на рівні академічної групи, інституту, факультету, гуртожитку, Університету.
7.19. Адміністрація закладу вищої освіти не має права втручатись у 

діяльність органів студентського самоврядування.
7.20. Президент Університету забезпечує належні умови для діяльності 

органів студентського самоврядування.

Наукові товариства
7.21. В Університеті та його структурних підрозділах можуть створюватись 

і діяти наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, які 
є частиною системи громадського самоврядування відповідних закладів вищої 
освіти. Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які 
навчаються або працюють у закладі вищої освіти, а саме: щодо питань наукової 
діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. У роботі 
наукового товариства беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів -  40 
років), які навчаються або працюють у закладі вищої освіти.

7.22. Структура, представництво, порядок скликання, повноваження та 
ухвалення рішень наукового товариства визначаються Положенням про наукове 
товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Київського 
міжнародного університету.

7.23. Президент Університету сприяє створенню належних умов для 
діяльності наукового товариства.

8. ОСВІТНЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

8.1. Освітній процес -  це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 
освіти і науки, що проводиться в Університеті через систему науково-методичних 
і педагогічних заходів і спрямована на передачу, засвоєння, примноження й 
використання знань, умінь та інших компетентностей в осіб, які навчаються, а 
також на формування гармонійно розвиненої особистості.

8.2. Положення про організацію освітнього процесу затверджується Вченою 
радою Університету відповідно до законодавства України.

8.3. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності 
Університет має право ухвалити рішення про викладання однієї чи кількох 
дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при 
цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною 
мовою. Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою заклад вищої 
освіти утворює окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які 
бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або 
розробляють індивідуальні програми. При цьому Університет забезпечує 
вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.
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Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, 
визначається закладом вищої освіти.

8.4. За бажанням здобувачів вищої освіти Університет створює можливості 
для вивчення ними мови національної меншини в обсязі, що дає змогу проводити 
професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.

8.5. Навчання у закладі вищої освіти здійснюється за такими формами:
8.5.1. очна (денна, вечірня);
8.5.2. заочна (дистанційна).
8.6. Форми навчання можуть поєднуватись.
8.7. Освітній процес у закладі вищої освіти здійснюється за такими 

формами:
8.7.1. навчальні заняття;
8.7.2. самостійна робота;
8.7.3. практична підготовка;
8.7.4. контрольні заходи.
8.8. Основними видами навчальних занять в Університеті є:
8.8.1. лекція;
8.8.2. лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
8.8.3. консультація.
8.9. Заклад вищої освіти має право встановлювати інші форми освітнього 

процесу та види навчальних занять.
8.10. Практична підготовка осіб, які навчаються в Університеті, 

здійснюється завдяки проходженню ними практики на підприємствах, в установах 
та організаціях згідно з укладеними закладом вищої освіти договорами або в його 
структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.

8.11. Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити 
створення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання 
правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до 
законодавства України.

8.12. Проходження практики студентом здійснюється відповідно до 
законодавства України.

8.13. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Університеті є 
невід’ємним складником освітньої діяльності і проводиться з метою інтеграції 
наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

8.14. Суб’єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є 
наукові, науково-педагогічні працівники, особи, які навчаються у закладі вищої 
ОСВІТИ, ІНШІ працівники закладу ВИЩОЇ освіти, а також працівники підприємств, які 
спільно з Університетом здійснюють наукову, науково-технічну та інноваційну 
діяльність.

8.15. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності є здобуття нових наукових знань завдяки проведенню наукових 
досліджень і розробок і їхнє спрямування на створення та впровадження нових 
конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для 
забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців 
інноваційного типу.
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8.16. Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності в Університеті є:

8.16.1. отримання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 
результатів; *

8.16.2. застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 
підготовки фахівців з вищою освітою;

8.16.3. формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного 
забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

8.17. Наукова та науково-технічна діяльність Університету є одним із 
головних напрямів досягнення державних стандартів якості підготовки та 
перепідготовки фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації, що реалізуються завдяки:

8.17.1. інтеграції освітнього процесу, науки й виробництва;
8.17.2. підготовці та перепідготовці фахівців на основі використання 

досягнень науково-технічного прогресу та залучення студентів та аспірантів до 
участі в науково-дослідних і проектно-конструкторських роботах, що 
виконуються за рахунок коштів державного бюджету, за договорами із 
замовником, власних коштів;

8.17.3. організації наукової і науково-виробничої роботи у взаємозв’язку з 
освітнім процесом у межах діяльності центрів науково-технічної творчості молоді 
тощо;

8.17.4. проведенню олімпіад (конкурсів) студентської творчості;
8.17.5. залученню провідних наукових працівників до навчального процесу.
8.18. Наукова, науково-технічна, інноваційна та інша творча діяльність в 

Університеті проводиться відповідно до законодавства про освітню, наукову, 
науково-технічну та інноваційну діяльність.

8.19. Університет формує тематику науково-дослідних робіт і самостійно 
затверджує тематичні плани наукової діяльності.

8.20. Університет забезпечує проведення наукових досліджень, надання 
послуг із наукового обслуговування та науково-допоміжних робіт за поточними 
планами, що затверджуються наказом Президента на підставі рішення вчених рад 
інститутів/факультетів.

8.21. Усі види наукових досліджень в Університеті виконуються науковими 
підрозділами інститутів/факультетів, науково-дослідними інститутами, науково- 
навчальними центрами, міжфакультетськими лабораторіями, інноваційними 
центрами тощо, а також підрозділами із забезпечення наукових досліджень, 
діяльність яких координується науковою частиною відповідно до Положення про 
науково-дослідну роботу Університету.

8.22. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність може 
проводитись Університетом, серед іншого і через створені ним юридичні особи, 
предметом діяльності яких є доведення результатів наукової і науково-технічної 
діяльності закладу вищої освіти до стану інноваційного продукту та його 
подальша комерціалізація.

8.23. До виконання наукових і науково-технічних робіт у закладі вищої 
освіти можуть залучатися науково-педагогічні, наукові і педагогічні працівники,
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інші працівники вищих навчальних закладів, осоои. які навчаються у закладі 
вищої освіти, а також працівники інших організацій.

8.24. Університет має право проводити спільні наукові дослідження, 
демонстраційні досліди тощо, зокрема з використанням земельних ділянок, які 
перебувають у постійному користуванні.

8.25. До виконання наукових і науково-технічних робіт в Університеті 
можуть залучатися науково-педагогічні, наукові і педагогічні працівники, які 
працюють на постійній основі, працівники, які працюють на умовах сумісництва, 
особи, які навчаються у закладі вищої освіти, а також працівники інших 
організацій на основі трудових угод, договорів-підрядів та інших форм здійснення 
трудових відносин відповідно до законодавства. До виконання окремих робіт 
наукових досліджень можуть залучатися навчально-допоміжний персонал та інші 
працівники. Правовий статус наукового працівника визначається законодавством 
України.

8.26. Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок:
8.26.1. коштів, які надійшли до Університету за виконання науково- 

дослідних робіт за угодами;
8.26.2. власних коштів Університету, кредитів та інших джерел, 

передбачених чинним законодавством України;
8.26.3. у межах грантів, які надійшли від держави.
8.27. Набуття, охорона й захист прав Університету та учасників освітнього 

процесу щодо результатів наукової, науково-технічної та інших видів діяльності 
забезпечуються відповідно до закону. Університет має право розпоряджатися 
майновими правами інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної 
власності.

8.28. На вироблену Університетом інтелектуальну продукцію та розробки, 
видавничу, навчальну, методичну та наукову літературу, аудіо- і відеопродукцію 
поширюється авторське право. Університет є монопольним власником зазначеної 
продукції і має право отримувати визначені відсотки відрахувань від усіх видів її 
використання.

8.29. Університет здійснює заходи з упровадження, включаючи трансфер 
технологій, об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які він 
набув.

8.30. Об'єкти права інтелектуальної власності підлягають оцінці, за 
результатом якої їхня вартість відображається в бухгалтерському обліку закладу 
вищої освіти в порядку, передбаченому законодавством України.

9. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

9.1. Учасниками освітнього процесу в Університеті є:
9.1.1. наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;
9.1.2. здобувані вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті;
9.1.3. фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо- 

професійних програмах;
19.1.4. інші працівники.
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9.2. До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці.
9.3. Науково-педагогічні працівники -  це особи, які за основним місцем 

роботи в закладах вищої освіти здійснюють навчальну, методичну, наукову 
(науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність.

9.4. Педагогічні працівники -  це особи, які за основним місцем роботи в 
закладах вищої освіти проводять навчальну, методичну та організаційну 
діяльність.

9.5. Наукові працівники -  це особи, які за основним місцем роботи та 
відповідно до трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову, 
науково-технічну або науково-організаційну діяльність і мають відповідну 
кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання.

9.6. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність науково- 
педагогічних працівників закладів вищої освіти регулюється законодавством про 
наукову і науково-технічну та інноваційну діяльність.

9.7. Вчене звання професора, доцента, старшого дослідника присвоює Вчена 
рада Університету. Рішення відповідних Вчених рад затверджує атестаційна 
колегія центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. Вчене звання професора й доцента 
присвоюється особам, які професійно здійснюють науково-педагогічну або творчу 
мистецьку діяльність.

9.8. Посади педагогічних працівників можуть обіймати особи зі ступенем 
магістра за відповідною спеціальністю. Посади науково-педагогічних працівників 
можуть обіймати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також 
особи, які мають ступінь вищої освіти магістр.

9.9. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники призначаються 
на посаду та звільняються з посади Президентом Університету. Педагогічні, 
науково-педагогічні та наукові працівники кожні п’ять років проходять атестацію. 
За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, 
присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

9.10. Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 
-  завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, 
викладачів -  укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний 
відбір, порядок проведення якого затверджується Вченою радою Університету. В 
окремих випадках, при неможливості забезпечення освітнього процесу наявними 
штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників 
можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного 
заміщення цих посад у поточному навчальному році.

9.11. Науково-педагогічні, наукові й педагогічні працівники Університету 
мають право:

9.11.1. на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, 
суспільства та людства загалом;

9.11.2. на академічну мобільність для проведення професійної діяльності;
9.11.3. на захист професійної честі та гідності;
9.11.4. обирати та бути обраним до вищого органу громадського 

самоврядування, Вченої ради Університету чи його структурного підрозділу;
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9.11.5. обирати методи й засоби навчання, що забезпечують високу якість 
освітнього процесу;

9.11.6. на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого 
професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених 
законодавством, нормативними актами Університету, умовами індивідуального 
трудового договору та Колективного договору;

9.11.7. користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, 
послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів 
Університету;

9.11.8. на захист права інтелектуальної власності;
9.11.9. на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на 

п’ять років;
9.11.10. брати участь в об’єднаннях громадян;
9.11.11. на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому 

законодавством порядку;
9.11.12. наукові та науково-педагогічні працівники Університету мають 

право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність».

9.12. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу вищої 
освіти зобов’язані:

9.12.1. забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і 
методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за 
спеціальністю, здійснювати наукову діяльність (для науково-педагогічних 
працівників);

9.12.2. підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 
кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);

9.12.3. дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність 
осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплювати їм любов до 
України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції 
України та державних символів України;

9.12.4. розвивати в осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, 
самостійність, ініціативу, творчі здібності;

9.12.5. дотримуватися Статуту Університету, законів, інших нормативно- 
правових актів.

9.13. Особи, які навчаються в Університеті:
9.13.1. здобувані вищої освіти;
9.13.2. інші особи.
9.14. Здобувачами вищої освіти є:
9.14.1. студент -  особа, зарахована до закладу вищої освіти з метою здобуття 

вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра;
9.14.2. аспірант -  особа, зарахована до закладу вищої освіти для здобуття 

ступеня доктора філософії;
9.14.3. докторант -  особа, зарахована або прикріплена до закладу вищої 

освіти для здобуття ступеня доктора наук.
9.15. До інших осіб, які навчаються в Університеті, належать:
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9.15.1. слухач -  особа, яка навчається на підготовчому відділенні 
Університету, або особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні послуги, зокрема 
за програмами післядипломної освіти;

9.15.2. асистент-стажист -  особа, яка має вищу освіту ступеня магістра, 
навчається в асистентурі-стажуванні Університету за мистецькими 
спеціальностями з метою вдосконалення творчої майстерності;

9.15.3. інтерн -  особа, яка має ступінь магістра медичного або 
фармацевтичного спрямування і навчається для здобуття кваліфікації лікаря або 
провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або 
провізорських спеціальностей інтернатури;

9.16. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
9.16.1. вибір форми навчання під час вступу до Університету;
9.16.2. безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
9.16.3. трудову діяльність у позанавчальний час;
9.16.4. 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;

9.16.5. користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, 
науковою та спортивною базами Університету;

9.16.6. користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 
оздоровчою базами Університету в порядку, передбаченому окремими 
положеннями;

9.16.7. участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, 
виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;

9.16.8. участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, 
мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у 
встановленому законодавством порядку;

9.16.9. участь у діяльності органів громадського самоврядування 
Університету, ННІ, факультетів, відділень. Вченої ради Університету, органів 
студентського самоврядування:

9.16.10. навчання одночасно за декількома освітніми програмами;
9.16.11. академічну мобільність, зокрема міжнародну;
9.16.12. зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на 
денній формі навчання у вищих навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі, 
інтернатурі, за умови добровільної сплати страхових внесків;

9 .1 6 .1 3 . академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням 
окремих прав здобувана вищої освіти, а також на поновлення навчання відповідно 
до чинного законодавства;

9.16.14. захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 
насильства;

9.16.15. канікулярну відпустку тривалістю не менше восьми календарних 
тижнів на навчальний рік;

9.16.16. отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття 
вищої освіти в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
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9.17. Особам, які досягли значних успіхів \ навчанні та/або науковій 
діяльності, за рішенням Вченої ради Університет} та з урахуванням Положення 
про особливі категорії можуть призначатися персональні стипендії.

9.18. Особи^які навчаються Університеті, зобов'язані:
9.18.1. дотримуватися вимог законодавства України, Статуту Університету 

та Правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти;
9.18.2. виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 
інструкціями;

9.18.3. виконувати вимоги освітньо-професійної (наукової) програми.

10.ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ і МАЙНА

10.1. Університет користується банківськими кредитами на комерційній 
основі і несе повну відповідальність за дотримання кредитних договорів і 
дотримання розрахункової дисципліни. В Університеті можуть створюватися 
фонди фундаментальних досліджень, науково-технічного і соціального розвитку, 
інноваційні фонди, а також фонди іншого призначення. Порядок створення та 
використання фондів визначається окремими положеннями про ці фонди і 
Статутом Університету.

10.2. Університет має право:
10.2.1. власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за 

власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, 
визначених законом);

10.2.2. засновувати сталий фонд (ендавмент) закладу вищої освіти та 
розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов 
функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні 
цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від 
державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних 
осіб, серед іншого як благодійну допомогу;

10.2.3. проводити фінансово-господарську діяльність в Україні та за 
кордоном;

10.2.4. використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського 
відання, зокрема для провадження господарської діяльності, передавати його в 
оренду та в користування відповідно до законодавства;

10.2.5. створювати власні або використовувати за договором інші 
матеріально-технічні бази для проведення освітньої, наукової, інноваційної або 
господарської діяльності;

10.2.6. надавати платні послуги фізичним і юридичним особам відповідно 
до законодавства, зокрема освітньо-консультаційного дорадчого видавничого 
характеру поглибленого вивчення іноземних мов, та інше;

10.2.7. проводити набір і навчання іноземних громадян на договірних 
умовах;

10.2.8. створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів.



мережу спортивно-оздоровчих. ліку вально-профілактичних, культурно-
мистецьких структурних підрозділів:

10.2.9. здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити 
капітальний і потояний ремонт основних фондів:

10.2.10. спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально- 
побутових об’єктів, а також соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, 
педагогічних та інших категорій працівників Університету та осіб, які навчаються 
в закладі вищої освіти;

10.2.11. здійснювати витрати на рекламну діяльності Університету, випуск 
символіки, підвищення іміджу Університету та його працівників;

10.2.12. відкривати поточні й депозитні рахунки в національній та іноземній 
валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без 
урахування обмежень на право здійснення запозичень;

10.2.13. засновувати навчальні заклади і наукові установи;
10.2.14. засновувати підприємства для проведення інноваційної та/або 

виробничої діяльності;
10.2.15. здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне 

членство в міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на 
іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж і баз даних;

10.2.16. завдяки внесенню нематеріальних активів (майнових прав на 
об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного 
капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, 
бізнес-інкубаторів тощо).

10.3. Фінансування Університету здійснюється як Засновником, так і з 
інших джерел, не заборонених законодавством, зокрема за рахунок:

10.3.1. коштів, одержаних за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів:

10.3.2. оплати за надання додаткових освітніх послуг;
10.3.3. коштів, одержаних за науково-дослідні роботи/послуги та інші 

роботи, які виконані Університетом на замовлення підприємств, установ, 
організацій і громадян;

10.3.4. коштів, одержаних від реалізації спільних проектів і програм;
10.3.5. плати за надання інших платних послуг Університетом чи його 

підрозділами;
10.3.6. коштів, одержаних від реалізації цивільно-правових та інших угод на 

оплатній основі;
10.3.7. коштів, одержаних за виконання науково-дослідних робіт (послуг) та 

ін ш и х  робіт на замовлення юридичних і фізичних осіб;
10.3.8. доходів від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, 

підприємств і господарств або інших підрозділів;
10.3.9. фінансової допомоги місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування;
10.3.10. валютних надходжень;
10.3.11. добровільних грошових внесків, матеріальних цінностей, 

одержаних від фізичних і юридичних осіб, та інших коштів:
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10.3.12. надходжень від надання в користування або в оренду приміщень, 
споруд, обладнання тощо;

10.3.13. доходів від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних
коштів; *

10.3.14. депозитних вкладів і доходів від них;
10.3.15. дивідендів від цінних паперів;
10.3.16. кредитів і позик банків;
10.3.17. добровільних внесків і пожертвувань;
10.3.18. коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді 

безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
10.3.19. пасивних доходів;
10.3.20. коштів та/або майна, які надходять від проведення Університетом 

основної діяльності;
10.3.21. дотацій та/або субсидій, отриманих з державного або місцевого 

бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, серед іншого і 
гуманітарної допомоги;

10.3.22. продаж товарів (послуг), які пропагують принципи та ідеї, для 
захисту яких було створено організацію, та які є тісно пов’язаними з її основною 
діяльністю;

10.3.23. інших не заборонених законодавством джерел.
10.4. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять 

безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних 
пожертвувань юридичних і фізичних осіб, серед них нерезидентів, для здійснення 
освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності не вважаються 
прибутком і не оподатковуються.

10.5. Університет самостійно розпоряджається коштами на підставі 
зведених кошторисів і штатних розкладів. Одержані кошти використовуються на 
діяльність Університету, визначену Статутом Університету, якщо інше не 
передбачене чинним законодавством України.

10.6. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня 
вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги 
(разово, щороку, іцосеместрово, щомісяця) встановлюються в договорі 
(контракті), що укладається між Університетом та фізичною (юридичною) 
особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи 
на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. Університет має право змінювати 
плату за навчання і терміни оплати за навчання в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

10.7. Оподаткування Університету здійснюється відповідно до чинного 
законодавства України.

10.8. Університет самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік, 
веде статистичну звітність.

10.9. Оплата праці та матеріальне заохочення всіх категорій працівників 
Університету за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету 
здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством та окремими 
положеннями, що розроблені на його основі.



10.10. Збитки, завдані Університету внаслідок порушення його майнових 
прав фізичними особами, юридичними особами або державними органами, 
відшкодовуються Університету за рішенням суд\.

10.11. Суб’єктами прав на об'єкти інтелектуальної власності, що створені в 
Університеті чи його структурних підрозділах, є їх автори. Університет набуває 
майнові права на об’єкти інтелектуальної власності (науково-дослідні розробки, 
винаходи тощо) у встановленому законом порядку. Об’єкти інтелектуальної 
власності підлягають правовій охороні в порядку, передбаченому законодавством. 
Вартість створених чи придбаних об’єктів інтелектуальної власності враховується 
Університетом в активі своїх балансів відповідно до бухгалтерської звітності. 
Університет вправі згідно з чинним законодавством України здійснювати 
видавничу діяльність, виготовлення і розповсюдження видавничої продукції, а 
також вправі реалізовувати на внутрішньому і зовнішньому ринках об'єкти 
інтелектуальної власності, що йому відповідно належать, і надавати науково- 
технічні послуги, здійснювати рекламні заходи тощо.

10.12. Університет у межах кошторису забезпечує умови для соціального 
розвитку трудового колективу, які відображаються в Колективному договорі.

11.МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО І 
ЗОВНІШНЬО ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Університет здійснює міжнародне співробітництво, укладає договори
про співробітництво, встановлює прямі зв'язки із закладами вищої освіти, 
науковими установами та підприємствами іноземних держав, іноземними 
громадянами, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до 
законодавства. і

11.2. Основними напрямами міжнародного співробітництва
Університету є:

11.2.1. участь у програмах двостороннього та багатостороннього 
міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, 
докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими 
працівниками;

11.2.2. організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та 
інших заходів;

11.2.3. участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
11.2.4. спільна видавнича діяльність;
11.2.5. надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної 

освіти, іноземним громадянам в Україні, а також підготовка іноземних громадян 
до вступу до закладів вищої освіти України;

11.2.6. організація спільної підготовки і стажування студентів;
11.2.7. створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними 

закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями:
11.2.8. виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами 

іноземних держав і міжнародних організацій;
11.2.9. проведення спільних наукових досліджень і проектів:
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11.2.10. відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних і 
наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи 
відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між такими 
закладами вищої освіти та іноземними партнерами:

11.2.11. залучення педагогічних, науково-педагогічних, наукових
працівників іноземних закладів вищої освіти для участі в педагогічній, науково- 
педагогічній і науковій роботі в закладах вищої освіти України;

11.2.12. направлення осіб, які навчаються в закладах вищої освіти України, 
на навчання до закордонних закладів вищої освіти;

11.2.13. сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних 
працівників та осіб, які навчаються;

11.2.14. здійснення різних видів зовнішньоекономічної діяльності, 
передбачених чинним законодавством України:

11.2.15. інші напрями і форми, не заборонені законом.
11.3. Підготовка та перепідготовка фахівців, наукових кадрів для 

зарубіжних країн, підготовка іноземних громадян до вступу до закладів вищої 
освіти в Університеті здійснюється за міждержавними угодами України, а також 
за угодами, укладеними Університетом з органами влади, організаціями, фірмами, 
закладами вищої освіти інших країн, іноземними громадянами та міжнародними 
організаціями.

11.4. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної 
діяльності використовуються Університетом для забезпечення його статутної 
діяльності відповідно до власного кошторису і згідно із законодавством України.

11.5. Зовнішньоекономічна діяльність Університету проводиться відповідно 
до законодавства, через укладання договорів з іноземними юридичними та 
фізичними особами.

11.6. Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності
Університету є:

11.6.1. організація підготовки осіб з кола іноземних громадян до вступу до 
закладів вищої освіти України та осіб з кола громадян України до навчання за 
кордоном;

11.6.2. здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних 
студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;

11.6.3. організація навчання за кордоном;
11.6.4. виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок.
11.7. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Університету 

відповідно до порядку, встановленому чинним законодавством України, і 
ви ко р и сто ву єть ся  на фінансування діяльності, яка відповідає Статуту 
Університету.

11.8. Університет має право отримувати від своїх іноземних партнерів 
кредити.

12.ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ 
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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12.1. Державний нагляд (контроль * за де триманням закладом вищої освіти 
чинного законодавства України \ сфері освіти і науки та стандартів освітньої 
діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
реалізацію державної політики у сфері освіти завдяки здійсненню державного 
нагляду (контролю) за діяльністю освітніх закладів.

12.2. Університет здійснює бухгалтерський облік, складає і надає фінансову 
звітність відповідно до законодавства України.

12.3. Отриманий дохід (прибуток) заборонено розподіляти (повністю або 
частково) між засновниками/учасниками, членами організацій, членами органів 
управління та будь-якими пов’язаними з ними особами, а також між працівниками 
Університету, за винятком оплати їх праці та нарахування єдиного соціального 
внеску.

12.4. У разі отримання доходу (прибутку) Університет як неприбуткова 
установа має право використовувати дохід для фінансування видатків на 
утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і 
напрямів (видів) його діяльності, які визначено Статутом Університету.

12.5. Статистична звітність, яка використовує грошовий вимір, ґрунтується 
на даних бухгалтерського обліку і надається в установленому обсязі органам 
державної статистики України.

12.6. Для відображення в бухгалтерському обліку та звітності майно та 
господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України 
способом підсумування проведених витрат.

12.7. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та 
звітності Університет проводить інвентаризацію майна та фінансових зобов'язань.

12.8. Університет має право отримувати оплату за навчання в іноземній 
валюті за навчання іноземних студентів, яка зараховується на розрахунковий 
рахунок Університету, відкритий в установах банку відповідно до законодавства 
України.

12.9. Грошові кошти, отримані Університетом від міжнародної діяльності 
(спільні освітні проекти, наукова діяльність, видавницька діяльність, проведення 
експертиз тощо), зараховуються та використовуються в порядку, визначеному 
чинним законодавством.

12.10. Університет може сплачувати внески в грошовому вигляді (як у 
національній, так і в іноземній валюті) у різного роду асоціації, союзи, спілки 
тощо.

12.11. Отримані Університетом грошові кошти (як у національній, так і в 
іноземній валюті) можуть зараховуватися на депозитні рахунки (д еп о зи ти ) 
У н івер си тету , відкриті в установах банку. Проценти від депозитів 
використовуються Університетом на розширення основної діяльності.

12.12. Університет має право отримувати дохід від передання в оренду 
власних приміщень і майна, які того часу ним не використовуються, з 
обов'язковим укладенням договорів оренди приміщень і майна.

13.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
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13.1. Проект змін . . - . - закладу вищої освіти
розробляється Вченою радою Університету. ухвалюється на загальних зборах і 
подається Президентом Університету Засновнику на затвердження.

13.2. Зміни-та доповнення до Стлт; Ун.ьерситету запроваджуються і 
затверджуються в тому ж порядку, що і сам С : т.

14.ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ

14.1. Рішення про утворення, реорганізацію, припинення (у результаті 
ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення і Університету ухвалюється 
Засновником.

14.2. Реорганізація чи ліквідація Університет} не повинна порушувати права 
та інтереси осіб, які навчаються в цьому вищому навчальному закладі. Обов’язок 
щодо з'ясування всіх питань продовження безперервного здобуття вищої освіти 
такими особами покладається на Засновника закладу вищої освіти.

14.3. Університет відповідно до законодавства іноземних держав може 
утворювати власні структурні підрозділи на території цих держав.

14.4. У разі припинення (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання 
або перетворення) Університету в установленому чинним законодавством 
порядку, його активи будуть передані одній або кільком неприбутковим 
організаціям відповідного виду.

14.5. Університет вважається реорганізованим чи ліквідованим від дня 
внесення запису про це до відповідного Державного реєстру.

Хачатурян Хачату р Володимирович

Місто Київ, Україна .

Тринадцятого червня дві тисячі двадцять другого року.
Я, Гончаренко С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, 

засвідчую справжність підпису Хачатуряна Хачатура Володимировича, який зроблено у 
моїй присутності. ?
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