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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Факультет економіки та менеджменту (далі Факультет) є 

структурним підрозділом Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу 

Полтавської державної аграрної академії, який створено рішенням Вченої ради 

ПДАА для організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційних рівнів „Бакалавр”, „Спеціаліст”, „Магістр” за 

напрямами підготовки „Економіка підприємства”, “Менеджмент”; 

спеціальністю “Адміністративний менеджмент”.

1.2. Факультет об’єднує шість кафедр академії: менеджменту, 

маркетингу, економіки підприємства, бізнес-адміністрування та права, 

іноземних мов, інформаційних систем і технологій, які співпрацюють з філіями 

кафедр на виробництві, підприємствами -  базами виробничих практик і 

стажування студентів у розв’язанні завдань, визначених цим Положенням. 

Координує діяльність Факультету дирекція ПНІ економіки та бізнесу та 

Навчальний відділ ПДАА.

1.3. Факультет діє відповідно до чинного законодавства України, 

Статуту ПДАА, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного 

договору, цього Положення та інших нормативних актів, які регулюють його 

діяльність.

1.4. Факультет очолює декан, призначений ректором за рекомендацією 

Вченої ради ННІ економіки та бізнесу за результатами конкурсного відбору 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту ПДАА.

1.5. Факультет має свою печатку, штамп та емблему, форми яких 

затверджуються Вченою радою ПДАА.

2. ЗАВДАННЯ

2.1. Основними завданнями Факультету є:

-  організація навчальної роботи за ліцензованими напрямами підготовки 

відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти;



-- проведення аналізу відповідності змісту освіти потребам ринку праці;

-  участь у ліцензійній та акредитаційній експертизі відповідних 

напрямів підготовки фахівців;

-  участь у формуванні бюджету ПДАА;

-  участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців 

напрямів підготовки «Менеджмент», «Економіки підприємства», спеціальності 

«Адміністративний менеджмент»;

-  участь у роботі приймальної комісії ПДАА;

-  участь у складанні штатного розпису навчальних підрозділів ПДАА та 

підбору науково-педагогічних працівників;

-  організація та участь у підготовці й затвердженні в установленому 

порядку навчально-методичних комплексів відповідних напрямів та дисциплін;

-  аналіз поточної та підсумкової успішності студентів за відповідними 

напрямами підготовки;

-  організація семінарів і конференцій з питань науково-методичного 

забезпечення навчального процесу;

-  організація навчальних і виробничих практик студентів, їх стажування 

в сторонніх організаціях;

-  організація та проведення культурно-виховної роботи серед студентів;

-  організація навчальної, державної атестації студентів;

-  внесення пропозицій щодо підготовки аспірантів;

-  організація функціонування робочих груп з підготовки вихідних 

матеріалів для підготовки документів про • освіту, розподілу та 

працевлаштування випускників;

-  участь у працевлаштуванні випускників шляхом створення бази даних;

-  участь в організації перепідготовки та підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників ПДАА.



3. ФУНКЦІЇ

3.1. До функцій факультету належить:

-  підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавра, 

спеціаліста та магістра;

-  сприяння перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців у різних 

сферах освітньої, наукової та практичної діяльності;

-  організація, координація і проведення фундаментальних та 

прикладних науково-дослідних робіт;

-  організація та проведення профорієнтаційної роботи спільно з 

відповідними підрозділами ПДАА;

-  організація та координація навчально-виховної роботи, впровадження 

прогресивних технологій і форм навчання;

-  організація моніторингу якості навчального процесу на факультеті та 

розробка спільно із відповідними підрозділами ПДАА заходів щодо 

удосконалення навчального процесу;

-  організація і проведення спільно із відповідними структурними 

підрозділами ПДАА навчальних та виробничих практик, навчання студентів 

робітничих професій;

-  організація державної атестації студентів за освітньо-професійними 

програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів;

-  планування, організація і проведення засідань науково-методичних рад 

факультету, науково-методичних конференцій, нарад, семінарів тощо;

-  координація сумісно із відповідними кафедрами підготовки та видання 

навчально-методичного забезпечення;

-  участь у підборі складу науково-педагогічних працівників для 

забезпечення навчального процесу на факультеті;

-  участь в організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників;

-  організація заходів із старостами та кураторами академічних груп з
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питань навчально-виховної роботи;

-  організація та проведення культурно-виховної роботи серед студентів 

факультету -  спільно із відповідними підрозділами ГТДАА;

-  організація та проведення спільно з кафедрами ННІ економіки та 

бізнесу олімпіад за напрямами та предметних олімпіад;

-  організаційне забезпечення участі студентів факультету в культурно- 

масових та спортивних заходах.

4. СТРУКТУРА Й УПРАВЛІННЯ ФАКУЛЬТЕТОМ

4.1. Структурними підрозділами факультету є:

-  деканат;

-  науково-методичні ради;

-  кафедри щодо навчальної, культурно-виховної робіт зі студентами;

-  органи студентського самоврядування.

4.2. Робочим органом управління Факультету є деканат, до складу якого 

входять декан, його заступники, методисти і секретар.

4.3. При деканаті, як дорадчий орган, утворюється науково-методичні 

ради, яка вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та 

забезпечує своєчасне коригування навчальних планів і програм підготовки 

фахівців відповідного напряму підготовки, що затверджуються Вченою радою 

ПДАА.

4.4. Для оперативного вирішення поточних питань, організації роботи 

факультету в період між засіданнями вченої ради Інституту, деканом можуть 

скликатися наради заступників декана, завідувачів кафедр та керівників інших 

структурних підрозділів.

4.5. Органом громадського самоврядування є загальні збори 

(конференція) трудового колективу факультету, які скликаються не рідше 

одного разу на рік спільним рішенням первинної профспілкової організації 

факультету та декана.
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5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Навчальнё-виховний процес на факультеті забезпечує можливість 

здобуття особою знань, інтелектуального, морального та духовного розвитку 

особистості.

5.2. Організація навчально-виховного процесу на факультеті 

визначається Законами України „Про вищу освіту”, „Про освіту”, „Положенням 

про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти”, Статутом 

ПДАА, Положенням про організацію навчального процесу в ПДАА, цим 

Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

5.3. Навчання на факультеті здійснюється за напрямами підготовки 

„Економіка підприємства”, „Менеджмент”, спеціальністю “Адміністративний 

менеджмент”.

5.4. Виховна робота на факультеті проводиться інститутом кураторів, 

органами самоврядування студентів, науково-педагогічними працівниками.

6. ВЗАЄМОДІЯ ФАКУЛЬТЕТУ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПДАА

6.1. Факультет організаційно підпорядковується дирекції ННІ економіки 

та бізнесу ПДАА та функціонально -  навчальній частині ПДАА, які 

координують його діяльність.

6.2. Факультет взаємодіє з:

-  навчальним відділом ПДАА;

-  кафедрами та іншими структурними підрозділами ННІ економіки та 

бізнесу ПДАА;

-  іншими факультетами, кафедрами і навчальними підрозділами ПДАА;

-  науковою та адміністративно-господарською частинами, бухгалтерією, 

відділом кадрів, юридичним відділом, аспірантурою та іншими структурними 

підрозділами Г1ДАА.

Взаємодія факультету з підрозділами ПДАА направлена на отримання і 

надання необхідної інформації з питань, пов’язаних з його навчально-виховною 

діяльністю.



7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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7.1. Відповідальність факультету реалізується через відповідальність 

декана, його заступників та співробітників. При цьому відповідальність 

кожного співробітника є індивідуальною і визначається посадовими 

інструкціями.

7.2. Декан факультету одноосібно несе відповідальність за:

- за невиконання або неналежне виконання покладених на нього 

посадових обов’язків;

- стан і раціональне використання навчально-матеріальної бази 

факультету;

достовірність та своєчасність подання інформації щодо діяльності 

факультету керівництву академії;

- недотримання на факультеті правил з охорони праці та пожежної 

безпеки, внутрішнього трудового розпорядку;

- недотримання чинного законодавства та інших нормативно-правових 

актів, які регламентують навчально-виховну роботу у ВНЗ;

- розголошення інформації з документів з грифом «Для службового 

користування» та розголошення персональних даних, які довірено або які стали 

відомі у зв’язку з виконання обов’язків.
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