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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення розроблене відповідно до чинного законодавства
України і є документом, який регламентує діяльність Рівненського інституту
Київського університету права Національної академії наук України (далі по
тексту - Інститут), скорочена назва - РІ КУП НАЛ України.
1.2.
Інститут
є
адміністративно-територіально
відокремленим
структурним підрозділом (філією) без права юридичної особи Київського
університету права Національної академії наук України (далі - КУП НАНУ).
Інститут є правонаступником Рівненської філії КУП НАНУ і має
державну форму власності.
1.3. Інститут не має ознак фінансово-господарської самостійності,
здійснює свою діяльність виключно у межах повноважень, встановлених цим
Положенням, не веде свій баланс, бухгалтерський, фінансовий та податковий
облік, не має розрахункового та інших рахунків в банківських установах.
Інститут не є уповноваженим підрозділом КУП НАНУ щодо нарахування,
утримання і сплати податків до бюджету. Обов’язки податкового агента
Інституту виконує КУП НАЛУ.
1.4. Інститут може мати окремий статистичний код, свій логотип, печатку
із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.5. Університет провадить свою діяльність відповідно до Конституції
України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і
науково-технічну діяльність», іншого чинного законодавства України,
нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Статуту КУП НАНУ,
даного Положення та інших локальних актів.
1.6. Місцезнаходження Інституту - 33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5,
тел./факс (8-0362) 620-589; Е-маіІ: rilaw@ukr.net, rivne@kul.kiev.ua
1.7. Інститут з метою виконання покладених на нього завдань співпрацює
з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами й організаціями, у тому числі зарубіжними
навчальними закладами та іншими організаціями й установами, з питань, що
належать до компетенції Інституту.

2. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ІНСТИТУТУ

2.1. Головними завданнями Інституту є:
2.1.1. У сфері освітньої діяльності:
- підготовка фахівців за ліцензованими напрямами/спеціальностями
вищої освіти;
- проведення наукових досліджень як основи підготовки майбутніх
фахівців та правового розвитку держави;
- підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
- прищеплення студентам навичок набуття знань, підготовка їх до
професійної діяльності у певній галузі;
- підготовка молоді до самостійної діяльності за обраним фахом;
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- професійна орієнтація абітурієнтів та студентів, інформування їх про
ситуацію на ринку зайнятості.
2.1.2. У сфері виховної діяльності:
- формування соціально зрілої, творчої особистості;
- формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності,
готовності до трудової діяльності;
- виховання морально, психічно і фізично здорових громадян;
- дотримання загальноприйнятих етичних норм, створення атмосфери
доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами
та студентами;
- просвітницька діяльність.
2.1.3. У сфері навчально-методичної та організаційно-методичної
діяльності:
- формування освітніх програм (за погодженням з науково-методичною
радою КУП НАНУ);
- забезпечення освітнього контенту освітніх програм підготовки за рівнем
вищої освіти перший (бакалаврський) рівень;
- вивчення, розроблення і запровадження в навчально-виховний процес
нових прогресивних освітніх концепцій, сучасних педагогічних технологій та
науково-методичних досягнень.
Інститут може здійснювати інші завдання відповідно до Закону України
«Про вищу освіту».
2.2. Інститут для здійснення поставлених перед ним завдань має
право:
- приймати необхідні рішення і проводити дії, які віднесенні до
компетенції Інституту і не суперечать законодавству;
- визначати зміст освіти з урахуванням освітніх програм відповідно до
європейських стандартів;
- визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу
відповідно до освітньої діяльності;
- розробляти навчальні плани, робочі програми, графіки навчального
процесу та методичне забезпечення за галузями знань та спеціальностями
відповідно до стандартів вищої освіти;
- подавати ректору Університету на затвердження пропозиції щодо планів
видання навчальної, методичної та наукової літератури відповідно до напрямів
діяльності Інституту;
- готувати фахівців за укладеними КУП НАНУ угодами з юридичними і
фізичними особами;
- забезпечувати на належному рівні освітній процес, виконання умов
укладених КУП НАНУ угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
- брати участь та проводити наукові та науково-методичні конференції
симпозіуми і наради;
- направляти представників Інституту на галузеві, міжгалузеві, а також
міжнародні конференції, симпозіуми, з’їзди, наради, семінари тощо;
- надавати додаткові освітні послуги;
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- забезпечувати відповідний до освітніх вимог кадровий потенціал
викладацького колективу;
- створювати належні умови для якості організації навчально-виховного
процесу студентів та високопродуктивної роботи працівників, забезпечувати
дотримання законодавства про працю, Колективного договору та Правил
внутрішнього розпорядку КУП НАЛУ, правил та норм охорони праці,
соціального страхування, протипожежної безпеки;
- надавати платні послуги відповідно до законодавства;
- надавати послуги щодо тимчасового розміщення, інші;
- надавати послуги оренди майна за згоди Національної академії наук
України;
- пропонувати зміни у структурі Інституту;
- через КУП НАНУ брати участь у діяльності міжнародних організацій;
- на підставі укладених КУП НАНУ угод, отриманих ним грантів тощо
брати участь у скеруванні на навчання, практику, стажування, підвищення
кваліфікації у навчальні та наукові заклади, підприємства та установи інших
держав студентів, працівників Інституту;
- надавати пропозиції щодо морального та матеріального стимулювання
праці, які здатні забезпечити максимальне використання інтелектуального
потенціалу науково-педагогічних та всіх інших категорій працівників,
студентів;
- розвивати навчальну, інформаційну, виробничу інфраструктури;
- запроваджувати власну символіку та атрибутику;
- користуватися закріпленим за Інститутом майном;
- відповідно до чинного законодавства пропонувати встановлювати
надбавки до посадових окладів, доплати та інші заохочувальні виплати в межах
фонду заробітної плати КУП НАЛУ;
- здійснювати заходи з охорони праці та протипожежної безпеки у
підрозділах Інституту;
- вирішувати всі інші питання відповідно до законодавства.
Інститут може мати інші права, надані Вченою Радою Університету.
2.3. Обов’язки Інституту:
- дотримання норм чинного законодавства, вимог Статуту Університету
та цього Положення, Правил внутрішнього розпорядку, виконання наказів та
розпоряджень ректора КУП НАНУ;
- виконання зобов’язань за укладеними КУП НАНУ договорами з
юридичними і фізичними особами, зокрема щодо навчальної та виховної
роботи зі студентами;
- дотримання системи державних стандартів освітньої діяльності та вищої
освіти;
- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння
працевлаштуванню випускників;
- модернізація освітнього процесу відповідно до сучасних моделей
освітнього менеджменту, оновлення змісту, форм, методів навчання;
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- залучення до викладацької діяльності висококваліфікованих науковопедагогічних, наукових працівників і фахівців;
- організація і проведення конференцій, симпозіумів тощо;
- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й
взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
- збереження та раціональне використання майна і коштів Університету,
забезпечення своєчасного та якісного проведення інвентаризації матеріальних
цінностей Інституту;
- сприяти розвитку студентського самоврядування;
- створення безпечних умов для провадження освітньої діяльності та
праці;
- дотримання санітарних та екологічних норм, здійснення заходів з
охорони праці та протипожежної безпеки в підрозділах Інституту.

3. СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

3.1. Структура Інституту затверджується ректором КУП ПАНУ на
підставі пропозицій директора Інституту.
3.2. Основними структурними підрозділами Інституту є: кафедри,
бібліотека, навчально-методичний відділ тощо.
3.3. В Інституті відповідно до Закону України «Про вищу освіту» можуть
створюватись: лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та
інформаційні центри, інші підрозділи, що можуть надавати платні послуги,
діяльність яких не заборонена чинним законодавством.
3.4. З метою підвищення ефективності освітнього процесу науковопедагогічна діяльність Інституту має проводитися в тісній співпраці з
кафедрами та іншими структурними підрозділам КУП ПАНУ.
3.5. Структурні підрозділи Інституту функціонують відповідно до
окремих положень, які розробляються згідно з чинним законодавством та
затверджуються директором Інституту.

4. УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА
ІНСТИТУТУ
4.1. Питання діяльності Інституту розглядаються ректором КУП НАНУ,
ректоратом і Вченою радою КУП НАНУ.
4.2. Безпосереднє управління діяльністю Інститутом здійснює директор,
відповідно до повноважень наданих йому ректором КУП НАНУ.
4.3. Директор Інституту обирається Вченою радою КУП НАНУ.
4.4. Директор зобов’язаний здійснювати свої повноваження відповідно до
контракту, укладеного з ним ректором КУП НАНУ, та довіреності, виданій
йому після укладання контракту. У разі відмови від укладання контракту,
трудовий договір припиняється з ним негайно на підставі п.6. ст..36 Кодексу
законів про працю України.
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4.5. Кандидат на посаду директора
Інституту повинен бути
громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту,
стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років.
4.6. У межах своєї компетенції директор Інституту:
- здійснює загальне керівництво і несе персональну відповідальність за
діяльність Інституту;
- в межах своєї компетенції представляє Інститут в державних та інших
органах, в організаціях, підприємствах та установах;
- згідно чинного законодавства забезпечує контроль за діяльністю
Інституту, несе відповідальність в повному обсязі за наслідки рішень, що
приймає, господарські результати діяльності Інституту, схоронність та
ефективне використання будівлі і майна;
- подає пропозиції ректору щодо структури та штатного розпису
Інституту;
- організовує роботу та ефективну взаємодію усіх структурних підрозділів
Інституту, направляє їхню діяльність на розвиток та вдосконалення навчальновиховного процесу і матеріально-технічної бази, враховуючи соціальні та
ринкові пріоритети;
- спрямовує зусилля на підвищення ефективності роботи Інституту, якості
та конкурентоспроможності підготовки фахівців у регіоні, її відповідність
державним стандартам;
- визначає функціональні обов’язки працівників Інституту та подає на
затвердження ректору КУП НАНУ посадові інструкції;
- проводить наради з працівниками Інституту;
- вживає заходів щодо забезпечення Інституту висококваліфікованими
кадрами, раціонального використання та розвитку їх професійних знань та
досвіду;
- забезпечує рекламно-інформаційну діяльність по набору здобувачів
вищої освіти та слухачів з відповідного регіону України, проводить з ними
індивідуальну роботу;
- забезпечує виконання навчальних планів та програм;
- забезпечує перспективне та поточне планування роботи Інституту, готує
звіт про виконання планів;
- організовує ведення ділового документообігу Інституту та в межах
компетенції несе відповідальність за своєчасний розгляд звернень, заяв і скарг
громадян, організацій;
- в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження;
- організовує та контролює виконання локальних актів Міністерства
освіти і науки України, Національної академії наук України, КУП НАНУ та
рішень ректорату і Вченої ради працівниками Інституту, перевіряє їх роботу;
- звітує перед Вченою радою КУП НАНУ;
- вирішує питання щодо адміністративно-господарської діяльності у
межах, що передбачені законодавством України. Доручає ведення окремих
напрямків діяльності керівникам структурних підрозділів Інституту;
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- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в
діяльності Інституту;
- бере участь у розробці та здійснення заходів, які спрямовані на
дотримання трудової дисципліни працівниками Інституту;
- вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці,
додержання вимог законодавства;
- контролює правила проживання в гуртожитку Інституту.
4.7. Директор Інституту зобов’язаний у червні кожного року подавати на
затвердження ректору КУП НАЛУ за погодженням з проректором з наукової та
науково-педагогічної роботи КУП НАЛУ робочий навчальний план та
навчальне навантаження викладачів на наступний навчальний рік.
4.8. Директор Інституту відповідно до цього Положення несе персональну
відповідальність відповідно до покладених на Інститут завдань, за провадження
освітньої діяльності в Інституті, стан і збереження будівлі, у якій він
знаходиться, та іншого майна, переданого Інституту в користування.
4.9. Директор Інституту видає накази, розпорядження, які стосуються
діяльності Інституту і є обов’язковими для виконання всіма працівниками та
здобувачами вищої освіти Інституту.
У разі, якщо накази, розпорядження не відповідають законодавству,
Статуту Університету чи завдають шкоди інтересам Університету та Інституту,
вони можуть бути скасовані ректором університету.
4.10. Директор Інституту не має права:
- видавати накази про зарахування до складу здобувачів вищої освіти, їх
переведення, поновлення, відрахування тощо, укладати контракти на навчання
зі здобувачами вищої освіти та отримувати від здобувачів вищої освіти грошові
кошти в якості оплати за навчання;
- здійснювати прийняття на роботу працівників, в тому числі викладачів,
а також здійснювати їх переведення та звільнення з роботи.
4.11. Директор Інституту може бути звільнений з посади на підставах,
визначених трудовим законодавством, а також за порушення цього Положення
та умов контракту.

5. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ІНСТИТУТУ
5.1. Трудовий колектив Інституту включає в себе: професорськовикладацький склад, адміністративний та допоміжний персонал.
5.2. Члени трудового колективу Інституту мають право:
5.2.1. Брати участь в обговоренні і розв'язанні поточних питань
діяльності Інституту;
5.2.2. Користуватися навчальними, науковими та іншими приміщеннями
і обладнанням Інституту.
5.3. Члени трудового колективу Інституту зобов'язані:
5.3.1 Дотримуватися вимог Положення про Інститут;
5.3.2. Сприяти підвищенню авторитету Інституту та КУП НАНУ;
7

5.3.3. Забезпечувати високий рівень підготовки спеціалістів і проведення
науково-дослідних робіт;
5.3.4. Піклуватися про професійний, культурний і творчий розвиток
студентів;
5.3.5. Підвищувати власну кваліфікацію;
5.3.6. Виконувати накази і розпорядження ректора КУП НАНУ та
директора Інституту, дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку.
5.4.
Права і обов’язки професорсько-викладацького складу,
співробітників визначаються чинним законодавством, цим Положенням,
Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку, трудовим
договором (контрактом), посадовими інструкціями.
5.5. За порушення вимог цього Положення, Статуту КУП НАНУ, Правил
внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни згідно з Кодексом законів про
працю до працівників Інституту можуть застосовуватись дисциплінарні
стягнення.
6. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
6.1. Студентське самоврядування в Інституті функціонує з метою
забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і
сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього
навичок майбутнього організатора, керівника.
6.2. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
6.2.1. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
6.2.2. Забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
6.2.3. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
6.2.4. Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і
відпочинку студентів;
6.2.5. Створення різноманітних студентських гуртків,
товариств,
об'єднань, клубів за інтересами;
6.2.6. Організація співробітництва із студентами інших вищих
навчальних закладів і молодіжними організаціями;
6.2.7. Сприяння
проведенню
серед
студентів
соціологічних
досліджень;
6.2.8. Сприяння працевлаштуванню випускників;
6.2.9. Участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
6.3. Органи студентського самоврядування Інституту користуються
всебічною підтримкою і допомогою КУП НАНУ у вирішенні питань
забезпечення приміщеннями, обладнанням тощо.
6.4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної
групи, гуртожитку Інституту.
6.5. Вищим органом студентського самоврядування є Загальні збори
студентів Інституту, на яких:
- затверджується Положення про студентське самоврядування;
- обирається виконавчий орган студентського самоврядування;
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- визначаються його структура і термін повноважень;
- заслуховується його звіт.
6.6. Керівними органами студентського самоврядування Інституту є
Президент (Голова) студентського самоврядування та Центральне управління
органів студентського самоврядування.
6.7. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий
характер.
6.8. Для вирішення спільних проблем в навчально-виховному процесі в
Інституті можуть скликатися батьківські збори.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
7.1. Організація освітнього процесу в Інституті здійснюється відповідно
до Закону України «Про вишу освіту», державних стандартів вищої освіти,
нормативних документів Міністерства освіти і науки, Положення про
організацію освітнього процесу у КУП НАЛУ, Статуту КУП НАНУ та даного
Положення.
7.2. Організація освітнього процесу здійснюється на основі навчальних
планів, затверджених ректором КУП НАЛУ за погодженням з проректором з
наукової та науково-педагогічної роботи КУП НАНУ. Для конкретизації
планування навчального процесу на кожен навчальний рік складається робочий
навчальний план.
7.3. Освітній процес базується на принципах науковості, демократизму,
безперервності та незалежності від втручання будь-яких політичних партій,
громадських та релігійних організацій.
7.4. Основними формами організації освітнього процесу є навчальні
заняття (лекції, практичні заняття, семінари), самостійна робота студентів,
практична підготовка та контрольні заходи. Можуть бути встановлені інші
види навчальних занять.
7.5. Навчальні заняття в коледжі проводяться згідно з розкладом.
Контроль та відповідальність за дотриманням розкладу покладається на
директора Інституту.
7.6. Викладання в Інституті здійснюється державною мовою.
7.7. Обсяг навчального навантаження з будь-якої дисципліни, що
вивчається та перелік нормативних курсів визначається КУП НАНУ
відповідно до нормативних актів Міністерства освіти і науки України.
7.8. Науково-методичне забезпечення діяльності Інституту здійснюють
кафедри Інституту.
7.9. Організація і проведення прийому на навчання студентів до
Інституту здійснюється відбірковою комісією Інституту відповідно до Правил
прийому до вищих навчальних закладів та Правил прийому до КУП НАНУ.
Прийом студентів на навчання до Інституту здійснюється у межах
ліцензованого обсягу.
7.10. Зарахування студентів на навчання за результатами конкурсного
відбору здійснюється наказом ректора КУП НАНУ.
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7.11. Поновлення студентів на навчання здійснюється наказом ректора КУП
НАНУ за поданням директора Інституту.
7.12. Студент, який виконав усі вимоги навчального плану,
допускається до підсумкової державної атестації, за результатами якої
вирішується питання про присвоєння випускнику відповідної кваліфікації.

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
8.1. Інститут не має власного рахунку в банку, функціонує за рахунок
коштів КУП НАНУ.
8.2. Оплата за надані освітні послуги з добувачам вищої освіти Інституту,
послуги щодо тимчасового розміщення та оренди перераховуються в
безготівковій формі виключно на розрахунковий рахунок КУП НАНУ.
Інституту заборонено отримувати готівкові кошти від юридичних та фізичних
осіб.
8.3. Вартість навчання та оплата за проживання у гуртожитку Інституту
визначається КУП НАНУ та затверджується відповідним наказом університету.
8.4. Інститут не має права на укладання правочинів.
8.5. КУП НАНУ самостійно подає звітність до відповідних державних
контролюючих органів і фондів у строки, встановлені законодавством для
кожного податку і збору.
8.6. Майно Інституту перебуває на балансі КУП НАНУ і знаходиться в
розпорядженні Інституту.
8.7. Особові справи та документація, яка стосується працівників і
здобувачів вищої освіти Інституту, зберігається за місцезнаходженням
Інституту.
8.8. Питання не врегульовані даним Положенням регулюються наказами,
розпорядженнями та іншими документами КУП НАНУ.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ІНСТИТУТУ
9.1. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться наказом
університету за рішенням Вченої ради КУП НАНУ.
9.2. Дане Положення запроваджується в дію з моменту його
затвердження.

10. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ
10.1. Ліквідація та реорганізація Інституту здійснюється у порядку,
передбаченому чинним законодавством України за рішенням Вченої ради КУП
НАНУ на підставі наказу ректора КУП НАНУ.
10.2. Реорганізація чи ліквідація Інституту не повинна порушувати права
та інтереси осіб, які навчаються в Інституті. Обов’язок щодо вирішення всіх
питань продовження безперервного здобуття вищої освіти такими особами
здійснюється відповідно до законодавства України. У разі припинення
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освітньої діяльності Інституту продовження навчання його студентів
забезпечується КУП НАНУ в базовому або інших вищих навчальних закладах
регіону, які мають відповідні напрями (спеціальності).
10.3. Припинення діяльності Інституту здійснюється шляхом
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
10.4. Ліквідація Інституту здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється КУП НАНУ.
До складу ліквідаційної комісії входять
представники Національної академії наук України, КУП НАНУ та Інституту.
10.5. При ліквідації Інституту його матеріальні та фінансові ресурси
залишаються у користуванні КУП НАНУ.
10.6. Інститут вважається реорганізованим чи ліквідованим з дня
внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців.
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